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Ação 23: Envolvimento da comunidade acadêmica nas atividades da GEP e nas comissões de trabalho do HC-UFTM
Prazo
SituaçãoAtividades/Responsável
Realizado
Alinhamento
previsto
PDE
atualizado
23.1: Realizar oficinas periódicas
Manter as oficinas
envolvendo a GEP, GAS e a comunidade
semestrais e ampliar: 1Set/2014 acadêmica (representantes docentes,
Oficinas com as Ligas
Oficinas semestrais
100%
discentes e técnicos administrativos).
Dez/2016
Acadêmicas e PETs; 2Responsáveis: Dalmo, Divanice e
Criar fórum de debate
Guilherme - AÇÃO CONTÍNUA
permanente online
Reuniões periódicas realizadas:
23.2: Realizar reuniões periódicas com os
Diretores de Instituto
diretores de institutos, coordenadores de
Coord.Curso e Departamentos Set/2014 cursos e de departamentos da UFTM e
100%
Manter e ampliar
setores administrativos com atividades no
PROENS Dez/2016
âmbito do HC-UFTM. Responsável: Dalmo
PROPPG
e Equipe GEP. AÇÃO CONTÍNUA
PROEXT
23.3: Elaborar boletins informativos
Manter e sistematizar a
(impresso e/ou eletrônico) com
Ação contínua: Boletim não elaborado neste semestre. Set/2014elaboração e
20%
periodicidade semestral. Responsável:
Um de 5 boletins previstos.
Dez/2016
publicação sobre as
Dalmo, Divanice e Guilherme. AÇÃO
ações da GEP.
CONTÍNUA.
23.4: Divulgar entre os discentes os
objetivos das comissões bem como suas
100%
ações. Responsável: Dalmo, Divanice e
Durante os acolhimentos e oficinas da GEP com os
Manter, bem como
Guilherme. AÇÃO CONTÍNUA.
Set/2014discentes, têm-se divulgado as comissões do
criar novas estratégias
HC/UFTM e esclarecido sobre a importância da
Dez/2016
para divulgação e
100%
23.5: Motivar o discente a participar das
participação
discente.
(Ação
Contínua).
motivação.
reuniões dessas comissões. Responsável:
Dalmo, Divanice e Guilherme. AÇÃO
CONTÍNUA.

Atividades/Responsável
23.6: Acolher os discentes ingressantes no
ambiente hospitalar. Responsáveis GEP:
Dalmo e toda equipe da GEP e
colaboradores: Hélia, Patricia, Rosana e
Lúcia. AÇÃO CONTÍNUA.

Realizado

Prazo
previsto
atualizado

SituaçãoPDE

Alinhamento

Acolhimento semestral dos alunos inseridos no HC
para ensino clínico.

Set/2014 Dez/2016

100%

Manter e repensar
novas estratégias de
acolhimento.

Preparação e a provação do projeto de terapia
comunitária.
Submissão do projeto de extensão Gestão do Ensino
23.7: Inserção de docentes, TA e discentes
das profissões da saúde dentro do Hospital de Clínicas
em projetos estratégicos do setor de ensino.
da UFTM/ EBSERH: o desafio de conhecer e
Responsáveis GEP: Dalmo, equipe da GEP
harmonizar as ações neste campo de prática.
e colaboradores. AÇÃO NOVA.
Submissão do projeto de extensão Promoção de
iniciativas de integração ensino-serviço no HCUFTM.

15%

Abr/2016Dez/2016

20%

20%

Continuar

