Título
da
apresentação
HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO
MINEIRO – HC/UFTM

PDE- 2014/2016
MP2: Dificuldade de integração Ensino, Pesquisa, Extensão com a
Assistência
Agosto/2016

MP-1: Dificuldade de integração ensino, pesquisa e extensão com a assistência.
Tutor: Dalmo

26 ATIVIDADES

19 CONCLUÍDAS (73%)
NC-6: Falta de Política Institucional de Ensino e Pesquisa no HC – Vertente RH,
Pedagógica e Capacitação Permanente
Tutor: Guilherme Pardi
19 ATIVIDADES

14 CONCLUÍDAS (74%)
Ação 23: Envolvimento
Comunidade Acadêmica
com:
1- Atividades da GEP
2- Comissões Trabalho
do HC
7 ATIVIDADES
5 CONCLUÍDAS (72%)

Ação 24: Qualificação da
informação
e
aprimoramento
da
infraestrutura física e
tecnológica para gestão
do ensino, pesquisa e
extensão
8 ATIVIDADES

5 CONCLUÍDAS (63%)

NC-7: Falta de
estruturação do setor
do HC que propicie
apoio ao ensino e à
pesquisa
Tutor: Gilberto

Ação25:Aprimoramento/
capacitação
da
comunidade acadêmica
no âmbito do HC
4 ATIVIDADES

4 CONCLUÍDAS (100%)

Ação 26: Estruturação da
GEP
7 ATIVIDADES

5 CONCLUÍDAS (72%)

Relação Atividades

•
•
•
•

MP2-NC6-A23
MP2-NC6-A24
MP2-NC6-A25
MP2-NC7-A26

Ação 23: Envolvimento Comunidade Acadêmica com as atividades da
GEP e Comissões Trabalho do HC
7 ATIVIDADES - 5 CONCLUÍDAS (72%)

Atividade 23.3: Elaborar boletins
informativos (impresso e/ou eletrônico)
com
periodicidade semestral
1 Boletim de 5 previstos (20%)

Proposta: Manter e sistematizar a
elaboração e publicação sobre as
ações da GEP.

Atividade 23.7: Inserção de docentes,
TA e discentes em projetos estratégicos
do setor de ensino.
AÇÃO NOVA (20%)

Proposta: Continuar o desenvolvimento dos
projetos:
1- Terapia comunitária

2- Gestão do Ensino das profissões da saúde
dentro do HC
3- Promoção de iniciativas de integração
ensino-serviço no HC.

Ação 24: Qualificação da informação e aprimoramento da
infraestrutura física e tecnológica para a gestão do ensino, pesquisa e
extensão.
8 ATIVIDADES - 5 CONCLUÍDAS (63%)

Atividade 24.2:
Caracterizar o perfil de
utilização dos espaços
físicos do HC-UFTM
Caracterização do 1º.
Piso (33%)

Proposta:
Continuar e transformar em
projeto estratégico (Extensão
Universitária).

Atividade 24.7: Articular
com a Ebserh sede a
implementação
dos
módulos
do
AGHU
referentes à gestão das
atividades de ensino,
pesquisa e extensão no
âmbito do HC-UFTM.
(0%)

Proposta:

Cooperação técnica com curso
técnico de informática do
CEFORES e DTI. O sistema de
gestão de pesquisa está em
construção

Atividade
24.8.2:
Elaborar os POPs e os
mapas de processos
referentes a essas
atividades (3).
(0%)

Proposta:

Parceria com
Projetos.

escritório

de

Ação 26: Estruturação da Gerência de Ensino e Pesquisa.
7 ATIVIDADES - 5 CONCLUÍDAS (72%)

Atividade 26.1:
Estruturar equipe
gerencial e de apoio
Apoio 3/20 (15%)

Proposta:
1- Articular a criação das
unidades
de
Extensão,
Pesquisa
Clínica
e
Aval.Tec.Saúde,
2Articular
a
remoção/concurso
para
Estatístico,
Bibliotecário,
Analista de Sistema, Técnico
em
Ensino-Pedagógico
e
Secretária

Atividade 26.5: Prover
equipamentos
e
mobiliários para GEP
46/51 itens (90%)

Atividade 26.7.2: Realizar
ações
de
formação/
aprimoramento/
capacitação
8/9 ações (89%)

Proposta:

Articular junto ao setor de
infraestrutura a readequação
da capacidade energética para
instalação
dos
arcondicionados.
Ampliar
infraestrutura tecnológica de ESaúde.

Proposta:

Sistematizar busca ativa de
demandas específicas.

Relação Atividades

•
•
•
•

MP2-NC6-A23
MP2-NC6-A24
MP2-NC6-A25
MP2-NC7-A26

Projetos Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação

Título

Núcleo de
Apoio ao
Pesquisador

Curso:
Introdução à
Pesquisa
Cientifica

Contribui para o aumento da quantidade e melhora do nível
de evidência da produção científica no HC-UFTM por meio de
assessoramento aos Pesquisadores
Visa a discutir com o Pesquisador suas demandas e oferecer
apoio técnico em métodos de produção e análise de dados
essenciais para o desenvolvimento de pesquisas científicas,
desde a fase do planejamento do estudo, na obtenção dos
dados, na análise e interpretação dos resultados, até a fase de
elaboração e publicação em periódicos, como também, apoio
quanto a discussão do aspectos éticos da pesquisa,
elaboração do projeto utilizando o formulário do CEP-UFTM,
bem como inclusão do projeto na Plataforma Brasil.
Oferece aos discentes, residentes e a comunidade
trabalhadora do HC- UFTM noções gerais sobre os aspectos
básicos da pesquisa científica; estimular e apoiar os
participantes para a elaboração de seus projetos de pesquisa

Em andamento

Serviço de
Consultoria
Técnica

Escopo

Fase

Banco de Expertise
Início 2016

Título

Gestão do
Conhecimento
nas Unidades
assistenciais
HC-UFTM

(Desenvolvimento de
Unidades)

Boletim de
Produção
Científica HCUFTM

Escopo

Fase

Viabilizar no cenário boas práticas gerenciais-assistências, pautadas em evidências
científicas. Objetivo é assessorar a implementação de metodologias que apoiem o clima
organizacional do HC-UFTM para a geração de conhecimento e inovações nas unidades
de produção hospitalar. Sobretudo por orientações especializadas, aproximações com a
academia e apoio metodológico à: sistematização do processo de trabalho; análises
epidemiológicas e de indicadores de desempenho; incorporação crítica de tecnologias e
parametrizações para controle de custo.
visa facilitar encontros entre a comunidade de trabalhadores do HC-UFTM junto aos
docentes e pesquisadores da UFTM. Trata-se de banco de informações de fácil acesso em
ambiente virtual sobre: grupos de pesquisa, seus lideres e demais pesquisadores da
universidade, contendo contatos, principais temas, tipos e/ou etapas de pesquisa que
apresentam afinidades para orientação. Neste espaço, trabalhadores do HC poderão
identificar potenciais colaboradores, contatá-los, a fim de conduzir seus problemas da
prática em problemas de pesquisa. A estratégia potencializa habilidades entre
trabalhadores, em suas distintas funções e categorias, na composição de projetos e
consumo de pesquisas

Oferecer informações sistematizadas e periódicas em sítio eletrônico virtual sobre as
pesquisas desenvolvidas no HC-UFTM, e seus principais resultados. Parte da consistência
e validação do banco de dados de registros de pesquisa da GEP HC-UFTM e por
conseguinte, melhorias na sistematização do acompanhamento das pesquisas por este
setor. Essa atividade contará com a integração de grupo discente em seu
desenvolvimento, como proposta extensionista.

Em Implantação

Banco de
Expertises

Projetos Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação

OBRIGADO!

