Macro Problema 2: Dificuldade de integração entre Ensino, Pesquisa e Assistência
Nó crítico 6: Falta de Política Institucional de Ensino e Pesquisa no HC (vertente de RH, Pedagógica e Capacitação Permanente)
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Ação 24: Qualificação da informação e aprimoramento da infraestrutura física e tecnológica para a gestão do ensino, pesquisa e
extensão.
Prazo
SituaçãoAtividades/Responsável
Realizado
Alinhamento
previsto
PDE
atualizado
24.1: Identificar e caracterizar as ações
Meta atingida em novembro de
jan/2015 100%
de ensino aprendizagem no âmbito o
2014.
Dez/2015
HC-UFTM. Responsáveis: Divanice
24.2: Caracterizar o perfil de utilização
Continuação da caracterização dos
Caracterização dos espaços
Set/2014 33%
dos espaços físicos do HC-UFTM.
espaços físicos no segundo e
físicos no primeiro piso.
Dez/2016
Responsáveis: Divanice
terceiro pisos.
.1- Perfil das atividades de ensino
técnico, graduação e pós
100%
graduação nas UTIs do HCUFTM. Em fase de tabulação da
informação.
.2- Fluxo das atividades de ensino
24.3: (Re)organizar fluxo das atividades
100%
no HC-UFTM. Ensino Clínico,
Set/2014/
de ensino, extensão e pesquisa
Estágios e visitas técnicas.
Manter e reajustar.
desenvolvidas por docentes e discentes
Dez/2016
.3- Fluxo das atividades de
no HC-UFTM. Responsável: Gilberto
100%
extensão do HC junto à ProExt.
.4- Fluxo de atividades de
Pesquisa no âmbito do HC: Fluxo
100%
criado, em andamento desde
2014, sendo continuamente
reajustado e reorganizado.

Atividades/Responsável

Realizado

24.4: Articular e promover a utilização
O processo de identificação e
da e-Saúde como ferramenta para o
desenvolvimento das atividades de
sensibilização de usuários e
ensino, pesquisa e extensão no âmbito apoiadores potenciais é contínuo.
do HC-UFTM. Responsável: Willian
24.5: Levantar as necessidades de
recursos físicos, técnicos e tecnológicos O levantamento das necessidades,
para as atividades de e-Saúde.
é elaborado, de forma contínua.
Responsável: Willian
24.6: Elaborar diagnóstico situacional
dos recursos físicos, técnicos e
O levantamento das necessidades,
tecnológicos disponíveis para as
é elaborado, de forma contínua.
atividades de e-Saúde. Responsável:
Willian
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. Responsável: Gilberto

Após articulação inicial sem
sucesso, a atividade não foi
realizada por falta retorno da
Ebserh-Sede .

Prazo
previsto
atualizado

SituaçãoPDE

Alinhamento

Set/2014 a
Dez/2014

100%

Manter e reajustar.

Set/2014 a
Dez/2014

100%

Reavaliar

Set/2014 a
Dez/2014

100%

Reavaliar

0%

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

Set/2014 –
Dez/2016

Atividades/Responsável

Realizado

Prazo
previsto
atualizado

SituaçãoPDE

Alinhamento

100%

Manter e reavaliar

0%

Parceria com escritório de Projetos.

33%

Aperfeiçoamento do sistema de
gestão das atividades de pesquisa
em andamento e elaboração dos
sistemas para ensino e extensão.

24.8: Sistematizar os processos de
trabalho e gestão referentes às
atividades de ensino, pesquisa e
extensão no âmbito do HC-UFTM:

24.8.1-Descrever e reorganizar os
fluxos e rotinas (4). Responsável:
Gilberto

24.8.2-Elaborar os POPs e os mapas de
processos referentes a essas atividades
(3). Responsável: Gilberto
24.8.3-Construir sistemas de
informação para gestão do Ensino,
Pesquisa e Extensão (3). Responsável:
Gilberto

Fluxos descritos e implantados:
Fluxos descritos e implantados:
1- registro/autorização de
atividades de pesquisa (GEP-CEPPROPPG),
2- registro/autorização de
Set/2014 a
atividades de extensão (PROEXTDez/2016
SIGPROJ),
3- registro de atividades de
estágio curricular obrigatório
(NUEG-PROENS),
4- registro de disciplinas de
ensino clínico (SISCAD).
Não iniciada.
1- Formulário eletrônico para
registro das atividades de
pesquisa.

Set/2014 a
Dez/2016
Set/2014 a
Dez/2016

