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PROJETO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM GESTÃO - TPG 
 

 

TÍTULO: 
Apoio às atividades da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD e do Conselho Setorial 

de Graduação – CONGRAD 

 

 

Vagas solicitadas: Bolsistas: 2 Voluntários: 2 

 

 

Justificativa da proposta 

As atividades desenvolvidas pela PROGRAD configuram campo de aprendizagem de diferentes áreas de 

formação dos cursos de graduação da UFJF, o que demanda a capacitação de estudantes para o trabalho de 

gestão de processos gerais e da graduação. O Conselho de Graduação - CONGRAD, por sua vez, é um 

importante órgão deliberativo da UFJF. Faz-se necessário organizar as reuniões e arquivos da PROGRAD e 

do Conselho como forma de preservar a memória da Universidade. Além disso, devemos viabilizar o acesso 

da comunidade acadêmica aos atos do Conselho (atas das reuniões, resoluções e outros) que ainda não se 

encontram totalmente disponíveis em mídia digital no site da Pró-Reitoria de Graduação. O acesso das 

informações da PROGRAD e do CONGRAD ocorre pela página eletrônica do órgão/conselho, tarefa para a 

qual é imprescindível o trabalho de bolsistas para a manutenção e atualização das páginas. 

 

Explicitação de objetivos e metas 

* Objetivos:  

• Preservar a memória da UFJF através da organização dos arquivos físicos e atualização de 

informações e do banco de dados do CONGRAD. 

• Manter o sítio eletrônico do CONGRAD e da PROGRAD.  

• Desenvolver atividades de suporte à gestão de processos e dinâmicas da Graduação da UFJF 

* Metas:  

• organização de 100% dos arquivos físicos da PROGRAD e atualização de informações e do banco de 

dados do CONGRAD no prazo de 1 (um) ano; 

• atualização das 05 (cinco) páginas eletrônicas administradas pela Secretaria da PROGRAD ( 

CONGRAD, PROGRAD, Coordenação de Programas de Graduação, Coordenação de Licenciaturas, 

PNAIC)  e manutenção constante das páginas.  

• colaboração na elaboração de resoluções do CONGRAD e confecção de certificados para 

participantes dos eventos promovidos/apoiados pela PROGRAD ao longo do ano. 

 

Descrição objetiva das atividades a serem desenvolvidas 

• Organização de relatórios e de documentação, atendimento externo, elaboração de planilhas, 

organização e manutenção da página eletrônica da PROGRAD; 

• organização das atas, resoluções e demais documentos em arquivos físicos e em mídia digital;  

• disponibilização e atualização dos arquivos na página eletrônica do CONGRAD;  

• organização das legislações pertinentes à PROGRAD, ao CONGRAD, bem como as da UFJF;  

• apoio na convocação dos conselheiros do CONGRAD;  



• apoio à Secretaria da PROGRAD e do CONGRAD em serviços administrativos sempre que 

solicitado; 

• confecção de certificados para participantes dos eventos promovidos/apoiados pela PROGRAD. 

 

 

Compatibilidade das atividades com o objetivo do projeto 

As atividades a serem desenvolvidas pelos(as) bolsistas estão diretamente relacionados com os objetivos do 

projeto. 

 

Interlocução entre as atividades de projeto de Treinamento Profissional e o Projeto Pedagógico do 

Curso – PPC no que se refere à constituição de habilidades a serem desenvolvidas pelo graduando 

Os graduandos, de modo geral, precisam desenvolver as seguintes habilidades: técnicas de gestão dentro da 

estrutura organizacional; relacionamentos humano e ético; assessoramento em processos administrativos de 

planejar, organizar e implantar programas. As atividades do projeto podem contribuir para a construção de 

tais habilidades, uma vez que estão relacionadas a processos de gestão e de organização do funcionamento 

de órgãos e setores no âmbito acadêmico. 

 

Impacto na formação profissional discente nas áreas de atuação dos(as) graduandos(as) 

Contribuir para a formação de habilidades de gestão e de relacionamento humano com administração de 

conflitos. 

 

Previsão de procedimentos de acompanhamento e avaliação do projeto e dos(as) graduandos(as) 

acompanhamento diário das atividades desenvolvidas pelos(as) bolsistas e elaboração de relatórios 

semestrais sobre as mesmas. 

 

 

ORIENTADOR: 

Nome completo: SIAPE: E-mail: Telefone: 

Vilma Lúcia Pedro 1854344 secretaria.prograd@ufjf.edu.br 21023975 

COORIENTADOR: 

Nome completo: SIAPE: E-mail: Telefone: 

Vanessa Ferreira Vieira 1871959 vanessa.vieira@ufjf.edu.br 2102-3975 

    

    

    

 
 

Termo de compromisso dos orientadores ou coorientadores: 
Declaro conhecer os critérios da Resolução 028/2019 - CONGRAD e estar ciente dos meus deveres 

como orientador(a) ou coorientador(a). 
 

 

 
 

 
 

Orientador(a) (nome legível) 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

Coorientador(a) (nome legível) 

 

_____________________________________ 

Assinatura 



 

 

Coorientador(a) (nome legível) _____________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Coorientador(a) (nome legível)             _____________________________________ 

Assinatura 

 

Coorientador(a) (nome legível) _____________________________________ 

Assinatura 

 


