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Introdução

A razão de ser de uma instituição de ensino superior pública 
é servir à sociedade. E para cumprir esta missão de formar, 
com qualidade, os estudantes que ingressam na instituição, 
a universidade também deve investir nos outros dois segmentos 
que compõem a comunidade acadêmica: os docentes e os técnicos-
administrativos. Neste sentido, a gestão da UFPE no período de 
2012 a 2015 buscou contemplar diversas demandas desses públicos, 
entendendo que a valorização das pessoas é fundamental para a 
prestação de serviços de qualidade à população. 

Como exemplo, podemos citar os investimentos realizados na 
internacionalização da UFPE, que se baseia, entre outros pressupostos, 
na qualificação dos recursos humanos da instituição. Assim, ao investir 
na formação de professores da casa em universidades do exterior, por 
meio de programas de intercâmbio, a UFPE está dá um importante passo 
rumo à excelência, para se tornar uma universidade de classe mundial. 

Outros exemplos relevantes para ilustrar a constante busca 
da valorização dos profissionais da universidade são os concursos 
públicos realizados nos últimos anos para contratação de docentes 
e de técnicos-administrativos e a flexibilização da jornada de trabalho 
destes técnicos. Estas ações refletem diretamente na gestão da 
universidade, contribuindo para a melhoria do desempenho 
da instituição quanto aos serviços prestados à sociedade. 

Ao longo de quatro anos, foram diversas ações de valorização 
dos estudantes, dos docentes e dos técnicos, reconhecidos pela 
UFPE como pessoas que inspiram, pessoas cuja dedicação desperta, 
entre seus pares e na instituição como um todo, a vontade de realizar, 
de implementar as melhorias necessárias ao desenvolvimento da 
universidade, pessoas cujas atitudes, ideias e iniciativas servem 
de exemplo positivo não apenas dentro da UFPE, mas também 
para a sociedade. É nessas pessoas que a UFPE aposta para ser 
uma universidade de excelência.
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GeStão de peSSoaS

Contratações

Na última gestão da UFPE 
(até dezembro de 2014), foram realizados 
diversos concursos públicos para ampliação 
do número de professores e técnicos-
administrativos. Foram contratados 202 
professores efetivos, uma ampliação 
de 9,4% em relação à quantidade 
de docentes efetivos em 2011.  

Somente no primeiro semestre 
de 2014, foram oferecidas 140 vagas 
em três editais  de concursos públicos, 
para ampliação do corpo docente 
nos três campi. No mesmo período, 
o número de técnicos-administrativos 
aumentou em 318 servidores, uma 
ampliação de 8,1% no efetivo.

Jornada de trabalho de 30h

No final do ano de 2014, o Conselho 
de Administração da UFPE aprovou resolução 
com as normas sobre jornada de trabalho dos 
servidores técnico-administrativos 
em educação (TAEs) da Universidade.

A resolução estabelece a possibilidade 
de flexibilização da jornada de 40 horas 
para 30 horas semanais em setores cujos 
serviços exijam atividades em turno 
contínuo de 12 horas ou mais, em função 
de atendimento ao público ou trabalho no 
período noturno. A concessão da flexibilidade 
da jornada deve levar em conta a quantidade 
de servidores e as atividades que eles 
desenvolvem nas unidades.

Aproximadamente 60 setores da UFPE – nos 
campi de Recife e Vitória - já implantaram 
a flexibilização da jornada de trabalho 
de 30 horas semanais para os servidores 
técnico-administrativos, após obtenção 
de pareceres favoráveis da Comissão Geral 
de Flexibilização e autorização pelo reitor.

Capacitação

A UFPE realizou, entre 2012 e 2015, a capacitação 
e a qualificação de aproximadamente 150 turmas de 
servidores. Neste período, por exemplo, em uma iniciativa 
pioneira na pós-graduação stricto sensu na universidade, 
foram lançadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(Progepe) duas turmas de mestrado profissional exclusivas 
para técnicos administrativos – em Ergonomia e em 
Administração. Também vale destacar a criação do Mestrado 
em Gestão Pública p/o Desenvolvimento Universitário, 
do MBA em Gestão e Liderança e da especialização 
em Antropologia das Organizações.

Além das turmas de pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu, as ações de capacitação e qualificação da Progepe 
também contemplaram os editais de auxílio à graduação, 
treinamentos nas áreas de gestão, treinamentos específicos 
para o desempenho das atividades relativas ao ambiente 
e ao cargo dos servidores e cursos interambientes 
(com foco em atividades desenvolvidas em diversos 
ambientes organizacionais).

Qualidade de Vida

Entre outros benefícios oferecidos 
pela UFPE para a melhoria da 
qualidade de vida dos servidores 
e de seus familiares, em 2014, 
foi criado o Clube do Desconto, 
uma parceria com empresas para 
oferecimento de descontos para os 
servidores em cursos de idiomas, 
hotéis, óticas, academias, faculdades, 
farmácias, lazer, serviços automotivos, 
entre outros. Os descontos variam 
entre 20 e 30%, oferecidos por cerca 
de 200 empresas parceiras.

No mesmo ano, a universidade 
conseguiu, por exemplo, firmar 
parceria com os melhores colégios 
da rede particular de ensino 
de Pernambuco. Os servidores 
são beneficiados com bolsas 
de estudo e descontos nas 
mensalidades (de 20% a 50%) nas 
instituições de ensino conveniadas.

Em 2012, a universidade passou a 
oferecer cinco novos planos de saúde 
para os servidores, administrados 
pela Aliança Administradora de 
Benefícios de Saúde Ltda – Sul 
América, Amil, Medial, Seguros 
Unimed, Unimed Norte e Nordeste.



BolSaS para Doutorado 
Sanduíche no Exterior 
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inauguração da antena toulouse

Um dos focos da última gestão da UFPE 
foi a internacionalização da universidade, 
em busca da excelência do ensino (graduação 
e pós-graduação) e da pesquisa.  

Inserida nessa política de internacionalização, 
uma das ações realizadas pela universidade 
foi a inauguração de um bureau da Universidade 
de Toulouse, no campus Recife. Com o intuito 
de atuar como polo articulador de pesquisas 
e parcerias para o fortalecimento da cooperação 
entre a França e a UFPE, em perspectiva brasileira 
e latino-americana, a Antena Toulouse foi 
inaugurada no primeiro semestre de 2014, 
e é coordenada pela Pró -Reitoria para Assuntos 
de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq). 

A escolha da UFPE para a instalação de um 
bureau de Toulouse na América Latina ocorreu 
após análise das contrapartidas oferecidas por 
diversas instituições, tanto do ponto de vista 
acadêmico quanto econômico. Por meio dessa 
parceria para cooperação acadêmico-científica, 
pesquisadores da UFPE são enviados a Toulouse 
e estudantes de graduação podem realizar 
estágio em laboratórios de pesquisa 
da universidade francesa.

Tanto os discentes da UFPE que estudam no 
exterior quanto os estudantes estrangeiros 
que chegam à universidade para intercâmbio 
são acompanhados pela Diretoria de Relações 
Internacionais (DRI), por meio de uma nova 
unidade: a Coordenação de Apoio ao 
Estudante em Mobilidade (CAEM).

No período de 2012-2015, também houve 
um aumento da oferta de bolsas e auxílios 
e mais apoio à internacionalização da 
produção científica.

Como exemplo, temos o crescimento 
do Programa de Doutorado Sanduíche 
no Exterior – por meio do qual o doutorando 
fica em uma instituição de ensino estrangeira 
por até 1 ano. Em função da ampliação 
do programa Ciências sem Fronteiras (CsF), 
o número de bolsas oferecidas em 2014 
foi quase seis vezes maior do que em 2011.

A Antena Toulouse 
amplia o processo de 
internacionalização

da UFPE.
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Mobilidade 
de estudantes e professores

Em termos de Mobilidade Estudantil, 
o número de estudantes enviados 
a cada ano para a Europa, América 
do Norte, América do Sul, Oceania 
e Ásia cresceu substancialmente 
no período de 2012 para 2015. 

Quase 2,5 mil  estudantes da UFPE 
foram realizar intercâmbio no exterior 
– especialmente em países da Europa -, 
número impulsionado pelo programa 
Ciências sem Fronteiras (CsF).



 
Mais informações:
www.ufpe.br/propesq

Instituto
Futuro

AMpliação de recurSoS

ensino de idiomas e toeFl

Entre 2014 e 2015, foram beneficiados 
1.445 alunos nos cursos presenciais 
do Núcleo de Línguas – Idiomas sem 
Fronteiras – UFPE (NucLi-IsF – UFPE), 
criado em 2013 com foco no ensino 
do inglês para estudantes que visam 
ao intercâmbio acadêmico pelo CsF.

A UFPE também passou a ser centro 
aplicador oficial de teste de língua 
inglesa TOEFL ITP. Em virtude disso, 
a universidade ganhou um laboratório 
de línguas do Programa Inglês sem 
Fronteiras, para realização dos testes 
de proficiência. O TOEFL já foi aplicado 
para 4.860 participantes, de 2013 a 2015.

Além da concessão de bolsas de estudo, 
vale destacar as diversas chamadas 
públicas, lançadas pela Pró-Reitoria 
para Assuntos de Pesquisa e Pós-
Graduação (Propesq), para concessão 
de auxílio financeiro às atividades de 
pesquisa desenvolvidas na UFPE. A 
cada ano, são lançados diversos editais 
de apoio à pesquisa, pós-graduação, 
inovação e iniciação científica. 

Em 2015, foram publicados dois 
novos editais: Qualis A e Auxílio 
Jovem Pesquisador. O Qualis A é 
um edital de incentivo à publicação 
de artigos, no ano de 2015 (seleção 
ainda em andamento), em periódicos 
de circulação internacional classificados 
com qualis A. O benefício pago ao 
docente é de até R$ 4 mil, para cobrir 
gastos com passagem aérea e/ou 
diárias ou despesas com inscrição 
em evento. 

O segundo edital, que beneficiou cerca 
de 60 pesquisadores dos diversos 
centros da universidade, busca apoiar 
as atividades de pesquisa de jovens
doutores e mestres recém-contratados 
pela universidade, seja por meio do 
apoio para participação em eventos 
ou para aquisição de materiais. Por 
meio do edital, cada pesquisador 
recebe um valor de até R$ 4 mil.  

Os editais envolvem desde o apoio 
aos grupos de pesquisa, realização 
de eventos, manutenção de laboratórios, 
ao apoio à apresentação, à publicação, 
à tradução e ao patenteamento de 
trabalhos científicos e tecnológicos, 
teses e dissertações. A concessão 
de bolsas de mestrado, doutorado 
e de iniciação científica também é 
tema de publicação de edital.

Criação de Núcleos de Estudo
 
Em 2014, foi criado Instituto Futuro, 
com o objetivo de realizar, 
na universidade, estudos avançados 
sobe questões emergentes 
nos diversos campos científicos 
e alcançar padrões acadêmicos 
de reconhecimento internacional. 

Também foram inaugurados, 
em 2015, os Institutos de Estudos 
da Ásia, da América Latina e da África. 
Está prevista a implantação de outro 
instituto: o da Europa. O objetivo 
é, por meio dos institutos, desenvolver 
projetos e pesquisas conjuntas entre 
universidades e centros de pesquisa 
brasileiros e de outros países, 
promovendo o intercâmbio de alunos 
de graduação e pós-graduação, 
professores e pesquisadores. 



 
Mais informações:
www.ufpe.br/proexc

AçõeS de extenSão

As ações extensionistas da universidade, coordenadas pela 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), beneficiam tanto 
a população em geral, quanto a própria comunidade acadêmica, 
na medida em que as atividades de extensão contribuem para 
a formação acadêmica e cidadã dos docentes e discentes.

Uma das formas de integração entre universidade e sociedade 
é a publicação de editais. Na edição 2013/2014 dos editais 
de cultura, por exemplo, foram 16 projetos apoiados nas áreas 
de Artes Visuais, Teatro, Música e Poesia, além de 20 projetos 
apoiados nas áreas de Patrimônio, Artes e Economia Criativa.

Outra iniciativa coordenada pela Proexc é a atuação de 18 cursos pré- 
acadêmicos da UFPE. Inseridos nas atividades de extensão de vários 
centros acadêmicos, estes cursos beneficiam estudantes da rede pública 
de ensino que buscam ingressar em cursos de graduação da UFPE.

Vale destacar também a atuação de duas unidades que integram o 
Programa do Idoso (Proidoso), coordenado pela Proexc: a Universidade 
Aberta da Terceira Idade (Unati) – com realização de cursos que 
promovam a melhoria da qualidade de vida deste público – e o Núcleo 
de Atendimento ao Idoso (NAI) – uma unidade ambulatorial de atenção 
à saúde do idoso -, que beneficiam aproximadamente 700 idosos. 




