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INTRODUÇÃO

Em seus quase 70 anos de existência, a UFPE segue em contínua 

transformação. Este dinamismo é orgânico, é necessário para uma 

instituição que tem a missão de formar pessoas e de contribuir para 

a geração de novos conhecimentos. 

Em rankings tradicionais do Brasil e do exterior, a UFPE continua figurando 

como uma das melhores do país. Para citar os mais recentes resultados, 

a universidade foi considerada a 1ª do Norte-Nordeste e a 10ª melhor 

do Brasil no Ranking Folha 2015 (RUF), que avaliou as 192 unversidades 

do país. Já no QS World University Ranking 2014/2015, também divulgado 

este ano, ela aparece como a 21ª do Brasil e única universidade 

do Norte/Nordeste considerada de excelência nas 36 áreas analisadas. 

Com uma comunidade acadêmica de aproximadamente 40 mil pessoas, 

entre estudantes, professores e técnicos-administrativos, a UFPE tem 

grandes desafios, nos mais diversos âmbitos da gestão. Por exemplo, 

o desafio de expandir sua atuação com qualidade, de ampliar 

a interiorização e ao mesmo tempo, a internacionalização. O desafio 

de explorar novos potenciais, sem esquecer de qualificar o que já existe 

na universidade e sem perder de vista a sustentabilidade da instituição, 

em um cenário de sérias restrições orçamentárias.

É necessário pensar em como integrar mais os setores da instituição, 

para que haja uma atuação mais sistêmica. É preciso pensar também 

em como se comunicar melhor, seja com a comunidade acadêmica, seja 

com a sociedade, disseminando a produção acadêmica e os serviços 

oferecidos à população. É preciso se articular mais com o mercado, 

com empresas nacionais e estrangeiras para estabelecimento de parcerias. 

 Dessa forma, para que a instituição atinja a excelência e se torne uma 

universidade de classe mundial são necessárias diversas mudanças. 

São necessárias ações que transformem, que façam a diferença. 

Conheça algumas destas ações implementadas na gestão 2012-2015. 



ENSINO

Medidas para ampliar a inclusão 

de alunos

No período de 2012 a 2015, a UFPE 

implantou seis novos cursos de graduação, 

no campus Recife e em Caruaru, passando 

a contar com 96 graduações presenciais.   

Além disso, foram iniciadas 21 novas pós-

graduações, entre mestrados (acadêmicos 

e profissionais) e doutorados implantados 

nos três campi. Atualmente, a universidade 

dispõe de 72 mestrados acadêmicos, 

11 mestrados profissionais e 52 doutorados. 

Além disso, durante o referido período, 

foram criados 50 cursos na pós-graduação 

lato sensu. 

Adesão ao SiSU como forma de acesso a UFPE

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

utilizada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 

do Ministério da Educação (MEC), começou a usada 

no Vestibular 2010 da UFPE, em substituição à primeira 

etapa do processo seletivo. A adesão foi sendo ampliada, 

até que, em 2015, a seleção de novos alunos 

para os cursos de graduação presenciais passou 

a considerar exclusivamente a nota do Enem. 

Implantação das cotas

Entre outras medidas importantes implementadas 

pela UFPE entre 2012 e 2015 está a implantação das cotas 

para ingresso na universidade, a partir do vestibular 2013.

De acordo com a Lei das Cotas (Lei nº 12.711, de 2012), 

as instituições federais de educação superior devem reservar 

50% de suas vagas para ingresso nos cursos de graduação 

a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas.

A Lei estipula um prazo de quatro anos para que 

as instituições cheguem a oferecer um total de 50% 

de vagas exclusivas para os candidatos oriundos da rede 

pública de ensino. No processo seletivo 2016, que será 

realizado pelo SISU, a UFPE alcançará o percentual 

de 50% das vagas reservadas para o sistema de cotas, 

conforme estipulado pela lei.

Mais estágios 

No setor de Estágios, a universidade celebrou novos 

convênios com vários órgãos (a exemplo do TRT, do TER 

e da Prefeitura de Caruaru) e ampliou estágios (a exemplo 

das secretarias de saúde de Recife, Olinda e Jaboatão 

dos Guararapes). A universidade também firmou convênio 

com novas empresas. Atualmente, são 750 convênios 

firmados com diversas instituições para estágio 

de estudantes da UFPE. 

MESTRADO

Educação Física (Recife)

Engenharia de Produção (CAA)

Direitos Humanos (Recife)

Saúde da Comunicação Humana (CAV)

Engenharia Biomédica (Recife)

Ergonomia (Recife)

Gestão e Economia da Saúde (Recife)

Políticas Públicas (Recife)

Gerontologia (Recife)

Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica (CAV)

Filosofia (Recife)

Gestão de Riscos e Desastres Naturais (Recife)

Educação em Ciências e Matemática (CAA)

Ensino de Física (CAA)

Morfotecnologia (Recife)

DOUTORADO

Ciências Contábeis (Recife)

Psicologia (Recife)

Desenvolvimento e Meio Ambiente (Recife)

Educação Matemática e Tecnológica (Recife)

Integrado em Filosofia (Recife)

Enfermagem (Recife)

NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

RECIFE

Educação Física (Bacharelado)

Engenharia de Controle e Automação

Letras Libras

CARUARU

Medicina

Comunicação Social

Saúde Coletiva (Bacharelado)

NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

2015 (até 13.11)
  108

2014
  155

2013
  160

2012
  130

NOVOS CONVÊNIOS

PARA ESTÁGIO



Melhoria nas salas de aula – 

aquisição de equipamentos multimídia

Entre os anos de 2012 e 2014, vários equipamentos foram 

adquiridos pela Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos 

(Proacad), para dar suporte às atividades acadêmicas na 

universidade. Nos Núcleos Integrados de Atividades de Ensino 

(Niates), onde são ministradas pelo menos 500 disciplinas 

(dados de 2015.1) de graduação no campus Recife, as salas 

de aula equipadas com computadores e projetores multimídia. 

Educação a distância

Na modalidade de graduação a distância, realizada por meio 

de um sistema integrado por universidades públicas 

financiadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes)- a Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) -, foram criados dois cursos em 2013 na UFPE: o 

bacharelado em Ciências Contábeis e a Licenciatura em 

Geografia.  

Em 2014 e 2015, os cinco cursos de graduação a distância da 

UFPE (Licenciatura – Português, Licenciatura – Espanhol, 

Licenciatura – Matemática, Licenciatura – Geografia e 

Bacharelado em Ciências Contábeis) passam a ser oferecidos 

em 17 polos de apoio presencial da UAB: Afrânio, Carpina, 

Garanhuns, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, 

Maragogi, Olinda, Palmares, Pesqueira, Petrolina, Recife, 

Salgueiro, Santa Cruz de Capibaribe, Surubim, Tabira e 

Trindade. 

Em 2014, a UFPE criou a Conect[e], em substituição à antiga 

Coordenação de Educação a Distância (Cead) da UFPE. Entre 

outros objetivos, a Conecte tem a finalidade de apoiar os 

sistemas de educação a distância na UFPE. Por meio da 

unidade, os servidores da universidade podem fazer cursos 

de curta duração.

Reforma curricular

Ciente da necessidade de reestruturas os currículos dos 

cursos de graduação, no intuito de acompanhar as 

transformações políticas, econômicas e culturais do Brasil, a 

Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (Proacad) da UFPE 

realizou a atualização de 57 Projetos Pedagógicos de Cursos 

(PPC) no período de 2012 a 2015. Foram implantados 

currículos com modelos inovadores nos cursos de 

Arquitetura e de Medicina (Caruaru) e feito o 

acompanhamento de todos os cursos de graduação 

avaliados pelo MEC, para reformas parciais ou integrais dos 

PPC, atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais.

70 40 tablets e notebooks para as 

coordenações de curso de graduação

35 lousas interativas para as salas de aula 

de graduação, além de  projetores 80
interativos

250 projetores interativos distribuídos 

ao longo do ano de 2014, nos centros 

acadêmicos dos três campi

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ENTRE 2012 E 2014



A UFPE dispõe de programas de assistência para que estudantes em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica possam concluir a graduação. Estes programas 

são coordenados pela Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes).

Evolução da Assistência Estudantil entre 2012 e 2015

Entre os benefícios oferecidos pela universidade estão a Bolsa de Manutenção Acadêmica 

– apoio financeiro para os estudantes se inserirem em atividades acadêmicas, de pesquisa, 

monitoria e extensão -, que passou de 1306 beneficiados em dezembro de 2012 

para 3721 estudantes contemplados em junho de 2015, um aumento de 185%.  

Outros exemplos de benefícios são a moradia estudantil – concessão de moradia 

em uma das Casas de Estudantes Universitários ou auxílio financeiro para este fim, 

em Caruaru e Vitória – e auxílio-alimentação – concessão de três refeições diárias 

para alunos do campus Recife – no Restaurante Universitário (RU) – e auxílio financeiro 

para discentes dos demais campi. 

No RU, o total de refeições servidas vem crescendo a cada ano. A previsão 

de fornecimento de 700.000 refeições em todo o ano de 2015. 

Assistência Estudantil

*a redução no número de benefícios e beneficiários no primeiro semestre de 

2015 se deve ao edital 2015.1 não ter sido concluído na época ( junho 2015). 

Fonte: Proaes
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Subsídio Parcial

178.960 (51%)  

 

 

 

 

 

Subsídio Integral

175.143 (49%)   

Novos espaços 

para atender estudantes

Vale destacar também as inaugurações 

realizadas pela Proaes: as novas instalações 

do Núcleo de Apoio a Eventos (Nae), 

a criação do Núcleo de Atenção à Saúde 

do Estudante (Nase) e a nova Casa 

do Estudante Mista. 

Veja no relatório Lugares que conectam. 



Bolsas de estudo para pesquisa

Nestes quatro anos de gestão (2012-2015), a quantidade de bolsas de estudo oferecidas 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) dobrou, passando de 90 para 180 bolsas. 

Outro exemplo é o das bolsas oferecidas por meio do programa de Jovens Talentos para 

a Ciência, programa de incentivo à iniciação científica criado em 2012 pela Coordenação 

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Na edição 2013-2014, foram oferecidas 150 bolsas, número que passou para 550 

na edição 2014-2015 do programa, que é destinado aos estudantes de graduação 

de todas as áreas do conhecimento recém-ingressos na universidade, inserindo 

precocemente os estudantes no meio científico.

Mais um dado bastante positivo diz respeito à quantidade de bolsas para doutorado-

sanduiche no exterior. No período de 2012 a 2014, houve um aumento de 500% 

no número de estudantes contemplados, intensificado pelo programa Ciência sem 

Fronteiras (CsF), programa lançado pelo governo federal no final de 2011.

Convênios

A UFPE possui 180 convênios com diversas universidades do mundo (especialmente 

de países da Europa e da América do Sul), para intercâmbio de estudantes e outras 

formas de cooperação internacional. 

De 2012 até o primeiro semestre de 2015, foram firmados 156 novos convênios.

Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB)

Na gestão 2012-205, ocorreu a implantação 

do sistema Pergamum, para gerenciamento 

de atividades das bibliotecas, projeção de acervos 

eletrônicos, ampliação dos acervos da bibliografia 

básica e complementar dos cursos da UFPE 

e capacitação e qualificação de pessoal. 

Outra melhoria que merece destaque é a ampliação 

do acervo físico de livros da UFPE. Foram adquiridos, 

de 2012 a 2014, 13.493 títulos, 84.742 exemplares, 

com investimento de aproximadamente 

R$ 7,6 milhões. Além disso, foram investidos 

aproximadamente 261 mil no acervo 

de pelo menos 110 mil e-books. 

Vale ressaltar as obras de reforma realizadas 

em bibliotecas que integram o SIB (formado por 13 

bibliotecas nos três campi). 

Veja no relatório Lugares que conectam.

Implantação do Repositório Institucional

A partir de 2015, a base digital de teses 

e dissertações da universidade passou 

a ser disponibilizada no Repositório Institucional (RI) 

da UFPE, substituindo o antigo Sistema de Publicação 

Eletrônica de Teses e Dissertações (Tede). 

O RI é um espaço de armazenamento digital que 

reunirá toda a produção acadêmica da universidade. 

A implantação do Repositório teve início em 2013, 

em virtude da necessidade de um modelo de gestão 

de documentos eletrônicos que proporcionasse maior 

visibilidade à produção intelectual da UFPE. 

Atualmente, são quase 13 mil arquivos disponíveis 

no RI, principalmente teses e dissertações. 
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Novos convênios por ano



Elaboração de planos estratégicos para a UFPE

No período de 2012 a 2015, a universidade deu um passo 

fundamental para a melhoria da gestão: a elaboração de seus 

planos institucionais e a realização da Estatuinte. 

Foi elaborado o Plano Estratégico Institucional (PEI) 2013-

2017, que prevê as diretrizes institucionais da UFPE 

para o referido período. O PEI é um instrumento de gestão 

que tem impacto direto no desenvolvimento da universidade, 

contribuindo para a tomada de decisão. Serve de base 

para a avaliação institucional permanente e para a elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Outro importante plano elaborado pela primeira vez na 

universidade foi o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

(PDTI) – 2014/2015. Criado com a finalidade de atender às 

necessidades tecnológicas e de informação da Universidade, 

aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços, 

o documento publicado define políticas, estratégias, 

procedimentos, infraestrutura, recursos materiais e humanos 

necessários à otimização do uso da Tecnologia da Informação.

O PDI 2014-2018 também foi concluído. Ele é um instrumento 

de planejamento tático, de médio prazo, e cumpre uma 

normativa legal. Já o Plano de Ação Institucional (PAI) é um 

processo de acompanhamento anual da UFPE. O PAI foi 

reformulado e implantado em novo formato a partir de 2012. 

A partir do PAI 2013, houve a participação dos diretores de 

centro e chefes de departamento, além dos pró-reitores e 

diretores de órgãos suplementares.

Novo Estatuto

Em 2015, foi realizado um Congresso Estatuinte 

para apreciação das propostas de alteração do atual Estatuto 

da UFPE, em vigor há mais de 40 anos. Após apreciação 

de mais de 180 sugestões, os Delegados Estatuintes 

aprovaram um documento final, que traz avanços como 

a paridade de representação dos três segmentos que formam 

a Universidade Federal de Pernambuco (professores, 

técnicos e estudantes). 

O documento foi entregue para o Conselho Universitário, 

instância definitiva de aprovação do Novo Estatuto. 

O processo de elaboração do Novo Estatuto da UFPE 

durou aproximadamente dois anos. O Estatuto anterior 

foi formulado em 1975, durante o Regime Militar.

Gestão

Acesse o documento no site 

www.novoestatutoufpe.org

Implantação do SIPAC

Outra medida importa adotada pela UFPE para a melhoria da gestão foi a implantação 

do de Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). 

Desenvolvido pela UFRN, o sistema está sendo implementado desde 2014, 

com conclusão prevista para 2016. 

O SIPAC tem impacto direto na melhoria da gestão por integrar totalmente 

a área administrativa, envolvendo a gestão das unidades responsáveis 

pelas finanças, patrimônio e contratos. 

Criação da Procit

Em 2014 foi criada a Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia 

da Informação (Procit), em substituição à Segic, inaugurada em 2012. À Pró-Reitoria 

compete articular estrategicamente o sistema integrado de comunicação e informação 

da universidade, formado pelas seguintes unidades: Editora Universitária; Sistema 

Integrado de Bibliotecas; Núcleo de Tecnologia da Informação; Núcleo de TV e Rádios 

Universitárias; Conect[e]; e Assessoria de Comunicação (ASCOM).

De Segic à Procit, a unidade foi responsável pela implementação do Portal do 

Estudante, dos aplicativos móveis UFPE Mobile e UFPE Notícias e do Repositório 

Institucional, em parceria com vários órgãos da universidade. Por meio desta parceria, 

a Procit está envolvida com a implementação do Sistema integrado de patrimônio, 

administração e contratos (Sipac), a construção do cinema da UFPE e a elaboração 

do novo portal corporativo da instituição.



Melhorias em tecnologia da informação

Entre 2012 e 2015, a UFPE, por meio do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) 

realizou diversos investimentos em infraestrutura para melhorar o atendimento 

das demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da universidade. 

Foram investidos quase R$ 16,5 milhões de 2012 até junho de 2015, para aquisição 

de equipamentos e licenças de software, por exemplo.  

Quanto à infraestrutura de computadores, houve a atualização do parque 

computacional do Centro de Dados da UFPE, objetivando a melhoria da performance 

e disponibilidade dos serviços (rede, e-mail, SIGA, SIPAC e outros sistemas hospedados 

no NTI). Esta atualização incluiu, por exemplo, aquisição de novos servidores 

e aquisição de nobreaks.

Quanto às melhorias da infraestrutura de rede, uma das mudanças de maior impacto 

para a comunidade acadêmica foi o aumento da velocidade dos links de dados 

de acesso à Internet (RNP) nos 3 campi da UFPE (de 4Mbps para 40Mbps no CAV; 

de 8Mbps para 100Mbps no CAA; de 1Gbps para 10Gbps no campus Recife).

Outro investimento importante foi a aquisição de ativos de rede (cabeada e sem fio) 

para a modernização na segurança, performance, confiabilidade, distribuição, cobertura 

e qualidade de acesso. Com esta aquisição, foi possível, por exemplo, a melhoria 

no acesso à rede sem fio e a instalação e modernização de cabeamento. 

Só de cabeamento interno, por exemplo, foram instalados 4 mil novos pontos 

de rede em diversos prédios dos três campi. 




