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PLANO DE TRABALHO
Unidade de Gerenciamento de Atividades de Pós-Graduação
Metas:
1. Facilitar as atividades de desenvolvimento de ensino e pesquisa:
 Promover a integração entre os Programas de Pós-Graduação Lato-sensu do
CCBS-Unirio e a GEP;
 Promover a integração entre os Programas de Pós-Graduação Stricto-sensu do
CCBS-Unirio e a GEP;
2. Desenvolvimento pessoal dos membros da equipe:
 Participar em cursos de aperfeiçoamento da Ebserh;
 Participar em cursos da área específica de atuação;
 Apoiar os membros da equipe.
3. Melhoria das condições materiais para as atividades de ensino e pesquisa:
 Analisar as condições dos ambientes de ensino no âmbito da Pós-Graduação;
 Sugerir melhorias para as atividades de ensino e pesquisa;
 Participar das reuniões da equipe GEP.
Competências:

















Planejar, coordenar e supervisionar o trabalho dos profissionais subordinados à UGAPG;
Representar a UGAPG junto ao Setor de Gestão de Ensino, ouvindo os seus pares;
Participar das reuniões da Gerência de Ensino e Pesquisa;
Acompanhar a execução de propostas de ensino de pós-graduação lato e stricto sensu no
âmbito do HUGG;
Identificar condições para a abertura de novos programas de residência em saúde;
Acompanhar os processos seletivos anuais das residências médica e multiprofissional, bem
como dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu desenvolvidos no âmbito do HUGG;
Zelar pela aplicação da legislação referente às residências em saúde e aos cursos de pósgraduação lato e stricto sensu desenvolvidos no HUGG;
Articular junto ao Setor de Ensino e à Gerência de Ensino e Pesquisa o cumprimento da
legislação, das determinações das comissões nacionais de residência em saúde e das
decisões da COREME e COREMU;
Articular junto ao Setor de Ensino e à Gerência de Ensino e Pesquisa o cumprimento da
legislação do MEC e da CAPES, bem como das normas da PROPGPI-UNIRIO, para os cursos
de pós-graduação lato e stricto sensu no âmbito do HUGG;
Avaliar a qualidade do ensino de pós-graduação e de residências em saúde por meio de
instrumentos de avaliação qualitativos e quantitativos, aplicados aos coordenadores,
docentes, discentes e residentes;
Acompanhar a organização do fluxo e áreas de prática do ensino de pós-graduação no
HUGG;
Divulgar e monitorar os fluxos de pesquisa de pós-graduação definidos no HUGG;
Manter registros e relatórios atualizados e contínuos sobre o ensino de pós-graduação no
HUGG.

