
Pró-reitora: Profa. Martha Bohrer Adaime

Pró-reitor Substituto: 

Prof. Jerônimo Tybusch – Coordenador da COPA

(Coordenadoria de Planejamento Acadêmico) 

Coordenadoria de Apoio ao Desenvolvimento do 

Ensino:

Profa. Larissa Montagner Cervo - Coordenadora da 

CADE



Total de Alunos de Graduação: 19.531

Presencial: 17.703

EaD: 1.828

Cursos de Graduação:

Presencial: 115 

EaD: 12

Vagas no Processo Seletivo: 5.000

DERCA e COPERVES



PROGRAD

✓Consolidação do Fórum de Coordenadores

e Secretários de Cursos de Graduação.

✓Ações Afirmativas: Projeto Incluir (junto ao

Núcleo de Acessibilidade da CAED); apoio às

demais iniciativas da CAED (Coordenadoria de

Ações Educacionais/Núcleo de Ações Afirmativas

Sociais, Étnico-raciais e Indígenas).



✓ PPCs dos cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e 

cursos superiores em tecnologia) e controles de DCGs.

✓ Câmara das Licenciaturas (2015);

✓ Formação permanente para docentes da UFSM: construção 

de política de formação permanente;

✓ CIAPPC  - Comissão de Implantação e Acompanhamento 

de Projetos Pedagógicos de Curso (pareceristas da CBTT e 

PRPGP, além da PROGRAD);

✓ ENADE (junto ao PI Institucional como medida de qualidade).



✓ PROLICEN – Programa de Licenciaturas: programa de apoio a 

projetos de ensino que contribuam com a melhoria dos Cursos de 

Licenciatura da Instituição.

✓ PIBID – Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência: programa de iniciação à docência

aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao

estágio nas escolas públicas e que, quando graduados,

se comprometam com o exercício do magistério na rede pública.

✓ Programa de Residência Pedagógica: integra a Política Nacional de 

Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento 

do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, 

promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a 

partir da segunda metade de seu curso.



✓Desenvolvimento e acompanhamento de editais de

ingresso: SiSU, Vestibular EaD, Ingresso/Reingresso, Processo

Seletivo Indígena, Processo Seletivo Dança Licenciatura/Música.

✓Coordenação do COMFOR: Comitê Gestor Institucional

de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério

da Educação Básica – 18 projetos em andamento. Verba da 20 RJ.

✓Mobilidade Acadêmica: Coordenação

do Convênio ANDIFES/ Mobilidade

Acadêmica. Atualmente temos 15 alunos

em Mobilidade Acadêmica Nacional.



✓Gestão do SiSU: Interlocução junto ao Ministério da

Educação (Assinatura do Termo de Adesão e Editais);

✓Calendário Acadêmico: Coordenação do processo de

elaboração do Calendário com as demais pró-reitorias e

setores da administração central. Em 2014 o Calendário

Acadêmico ganhou novo layout;

✓ Planejamento Acadêmico: Ações de Planejamento

Acadêmico integradas com o DERCA como: Confirmação de

Vaga, Editais, Matrículas, Dispensa de Disciplinas, Aprovação

de Minutas de Convênios, Transferência Ex-officio/Amparo

legal, Matrículas Extemporâneas, Antecipação de Formaturas,

Edital PROMISAES – Alunos Internacionais.



✓Interlocução do Programa de Educação

Tutorial (PET/UFSM): Avaliação e acompanhamento

(junto ao CLAA) de 19 Grupos PET realizando atividades

como supervisão, avaliação, acompanhamento, aprovação

de custeio, publicação de editais e realização de seleções

para tutores e bolsistas;

✓Coordenação da Comissão de Ingresso

Acadêmico (CIA): Articulação entre as comissões

necessárias aos Editais de Ingresso (Socioeconômica,

Autodeclaração, Acessibilidade e Documentação).



✓ PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores) –

Atualmente temos um Curso PARFOR de Licenciatura em

História e um projeto desenvolvido e aprovado no ano de 2014

– Licenciatura Indígena;

✓ Setor de Bolsas – Setor de pagamento de bolsas para o

PROLICEN, PET e DESCUBRA, PROLICEN, FIEN. É o setor por

onde são realizados os pagamentos de bolsas da PROGRAD;

✓ DESCUBRA – Desenvolvimento de

ações junto aos cursos de graduação,

integradas com a COPERVES, para

realização do DESCUBRA (PRAE/

PRE/PRPGP)



✓ Elaboração de Resoluções: Ingresso/Reingresso, Dispensa

de Disciplinas, Regulação das Atividades de Alunos de

Graduação e Docentes do Exterior na UFSM (AEE –

Atividades Especiais de Estrangeiros / AEN – Atividades

Especiais de Nacionais)

✓Programa Janela Aberta

(COPERVES) – Visitas de

Escolas aos laboratórios,

ateliês, oficinas e outros

espaços de cultura e ensino-

aprendizagem da UFSM;



✓ Realização do Curso de Planejamento Acadêmico

para Coordenadores e Secretários de Cursos de

Graduação – Dois encontros presenciais e o

restante da carga horária à distância. Fórum de

Planejamento Acadêmico. (2015)

✓Participação na organização da

JAI - Jornada Acadêmica

Integrada –



✓FIEn – Fundo de Incentivo ao Ensino 

(2017)

Destina-se a apoiar projetos que contribuam para a

melhoria do desempenho acadêmico nos cursos de

graduação da UFSM, através da proposição de

métodos de ensino atualizados e inovadores,

que promovam a capacitação pedagógica dos

docentes envolvidos, buscando a redução da

evasão e a melhora dos índices de qualidade dos

cursos, bem como estratégias de reforço

pedagógico, compromisso ambiental e/ou inclusão

social.



✓Encontro “Compartilhando Saberes” (de 25 a

27 de setembro de 2017) – Relatos de experiências

e práticas pedagógicas nos diversos níveis do ensino



✓ I CIPED – Ciclo Institucional Permanente

sobre Docência na UFSM – Palestras sobre

experiências inovadoras de ensino, currículo, tecnologias

assistivas, políticas educacionais, inclusão e formação

intercultural para a diversidade.



Site: www.ufsm.br/prograd

Notícias de interesse dos cursos de

graduação, eventos científicos,

oportunidades de bolsas, estágios

obrigatórios e não obrigatórios,

orientações (Guia Acadêmico,

Calendário Acadêmico, Projeto

Pedagógico Institucional da UFSM,

Formaturas, Resoluções, Instruções

Normativas, Editais etc.)

Endereço: Prédio 48 D

Telefones: 3220.8338 e 

3220.8329

E-mail: prograd@ufsm.br

facebook.com/progradufsm

twitter.com/progradufsm

http://www.ufsm.br/prograd


Obrigada!

Sintam-se todos acolhidos!!!!!


