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Regimento interno do Campus Vitória é aprovado
Foram transcorridos mais de 14 anos desde a criação do Centro
Acadêmico da Vitória, em 21 de agosto de 2006. Nesse período
muitas transformações e conquistas aconteceram na unidade,
que hoje funciona com a estrutura de um Campus Universitário.
Todo esse processo envolveu a inserção de novos serviços,
novos colaboradores, bem como concorreu para ampliar a
oferta de cursos e do número de vagas para os discentes. Sabese que essa estrutura torna-se mais complexa à medida que vai
crescendo e, paralelamente, requer
um instrumento que
regularize o seu funcionamento. Neste sentido, o Regimento
Interno do CAV surge como elemento norteador para definição
das atividades no âmbito da instituição.

Regimento
Interno

O Regimento aprovado foi publicado no dia 05 de janeiro de 2021, no Boletim Oficial da
Universidade, e representa um momento histórico para o Campus da Vitória. A partir do
Regimento Interno, a instituição consolida a autogestão, regulamenta e descreve de forma clara
suas atividades organizacionais, evitando superposição, ambiguidade, duplicação ou paralelismo
de competências e atribuições legais. O Regimento Interno do CAV está em consonância com o
Estatuto e Regimento Geral da UFPE aprovado em 2019. Quando uma entidade surge, é
fundamental que seus valores e princípios sejam publicizados e estabelecidos tanto para a
equipe quanto para o público. Com isso, um Regimento Interno pode ser criado para facilitar
esse processo.

Mas para que serve um Regimento Interno?
O regimento é um documento que tem a finalidade de especificar as atividades
internas de uma instituição. Nele, devem estar descritos aspectos específicos do
funcionamento do estabelecimento, além de direitos e deveres das pessoas que fazem
parte da organização. Outro aspecto importante desse documento, é sua validade em
processos judiciais, isso porque a existência de Regimentos Internos estão previstos na
legislação. Assim, eles podem servir de prova, protegendo a instituição e seus
colaboradores contra processos indevidos.

A volta às aulas na UFPE

Biblioteca participa de ação para
entrega de tablets

A Universidade Federal de Pernambuco permanece
reforçando o compromisso do cuidado com a saúde da
comunidade acadêmica no processo de volta às aulas. O
semestre 2020.1 retornou no modelo híbrido desde o dia
25 de janeiro. Com esse formato, as disciplinas e
conteúdos teóricos permanecem na modalidade de estudo
remoto, enquanto que as atividades práticas essenciais
são realizadas nos laboratórios da Universidade.

A BIBCAV colaborou na ação da
Pro-Reitoria
para
assuntos
estudantis (PROAES) e entregou
um tablet para cada estudante
contemplado
pelo
edital
de
Inclusão digital, na modalidade
Apenas
Empréstimo
de
Equipamento Eletrônico.

Diante desse cenário, é importante destacar que está
disponível para a comunidade acadêmica, o acesso à
centenas de e-books e normas técnicas de diversas áreas
do conhecimento, pelo Sistema Integrado de Bibliotecas
(SIB) da UFPE. Recentemente foram adquiridos 737 novos
títulos, que contribuem diretamente com a formação dos
alunos e podem ser acessados pela comunidade via
plataforma EBSCOhost. Estes títulos foram escolhidos a
partir das indicações das coordenações dos cursos da
Universidade. “Vimos que o catálogo da EBSCO permitiria a
escolha título a título, possibilitando, assim, que os cursos
pudessem eleger apenas os e-books que realmente fossem
de seus interesses, aumentando os percentuais de uso
efetivo da coleção”, explica a diretora do SIB, Andréia
Alcântara. Foram investidos R$ 424.418,00 para aquisição
dos e-books que fazem parte dessa coleção. A coleção
digital de normas e e-books da UFPE está disponível aqui.

O

Paralelamente, as aulas presenciais estabelecidas no
âmbito da UFPE, seguem modelos de segurança e
requerem o uso dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs). Diante dessa situação, o Plano Nacional de
Operacionalização Contra a Covid-19 estabelece que os
professores e demais profissionais da Educação estão no
grupo prioritário, com a imunização prevista na terceira
etapa de vacinação desse grupo, o que ocorrerá no quarto
mês de vacinação.
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