
                 

 

 

 

 

 

OMAR E CLAURE 

 

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO  

 

CONHEÇA NOSSAS REALIZAÇÕES, VEJA NOSSAS 

PROPOSTAS e TRAJETÓRIAS! 

 

CHAPA 1 

 

 

GESTÃO  DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E HUMANIZADA 

COM RESPEITO À DIVERSIDADE  

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 



Como resultado de trabalho de todos na forma coletiva, democrática, e transparente que visa o 

serviço da comunidade acadêmica, nossa instituição (CIM) vivenciou um intenso crescimento nos 

últimos 4 anos, representado pelas seguintes realizações que se destaque que só foram 

possíveis com o intenso trabalho conjunto entre Direção, Coordenadores de Ensino, Corpo 

Docente, Técnicos Administrativos e Alunos:  

1- Materialização da existência institucional do centro, como unidade acadêmica 

consolidada, elaborando e aprovando no Conselho Universitário o regimento interno 

do Centro;  

2- Todos os cursos que compõem a CIM (Curso superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental, Curso 5 Superior de Tecnologia em Hotelaria, Curso Superior de 

Tecnologia em Transporte Terrestre, Bacharelado em Relações Internacionais e 

Bacharelado em Gestão Ambiental) foram estruturados e têm seu Regimento Interno, 

Núcleo Docente Estruturante; Projeto Político Pedagógico; elaborado e aprovado 

com colegiado constituído, e foram reconhecidos pelo MEC; 

3- Ampliação do quadro docente de 17 para 34 professores aumento de 100%; 

4- Ampliação do quadro de funcionários houve aumento no número de assistentes 

administrativos de 01 para 5 (400% de aumento), com melhorias nas condições de 

trabalho; 

5- Elaboração e aprovação do Plano Plurianual de Qualificação Docente. Atualmente 6 

professores em fase de conclusão do curso de doutorado; 

6- Formação das Câmaras: de Ensino; Pesquisa e Extensão, conforme previsto no art.16 

do Regimento Interno do CIM; 

7- Disponibilizamos à sociedade mais um novo curso superior (único na região) o Curso 

de Bacharelado em Gestão Ambiental; 

8- Instalação da biblioteca no Lyceu; 

Em termos de Infraetrutura,  

Cabe mencionar aqui que a atual gestão recebeu o CIM com uma sala no Lyceu Riograndense  

e o prédio do MERCOSUL parcialmente ocupado Pela Coordenação de Tecnologia da 

Informação da reitoria até 2013. Hoje graças aos esforços de todos, o CIM conta com 6 salas 

no Lyceu, equipadas com aparelhos de ar condicionado, computadores e aparelhos de data 

show e o prédio completo do CIM. Mais do que isso foram tomadas as seguintes ações na 

forma de: 

1- Adequação de espaço do Grande Hotel para uso do curso de Tecnólogo em Hotelaria 

(colocação de divisórias, conserto de assoalho de madeira colocação de assoalho de 

madeira novo, pintura e adequação de sanitários). 

2- Elaboração de projeto de obras novas, reformas e Restauro do Grande Hotel, com 

adequação para o funcionamento do Curso de Hotelaria pela VRP Arquitetura S/S 

Empresa, com custo para UFPEL de R$ 319.375,00. Infelizmente o projeto ainda não foi 

não foi executado por causa de necessidade de adequação no orçamento a pedido do 

IPHAN. 



3- Instalação de salas de permanência para os professores equipadas com aparelhos de ar 

condicionado e computadores com impressores e telefones. 

4- Instalação do Laboratório de informática do curso de Gestão Ambiental; 

5- Alocação de uma sala para centro acadêmico dos cursos; 

6- Construção de Bicicletário no Lyceu; 

7- Instalação de 2 bebedouros para atender a comunidade;  

8- Melhoria de Acessibilidade para Deficientes no Lyceu; 

9- Reforma do Lyceu Riograndense : Foi realizada uma vistoria para reforma de duas salas 

no LYCEU com projeção para finalização até o início do 2° semestre 2017. 

Estamos conscientes que falta muito a desejar, em termas das deficiências de infraestrutura 

física e humana em relação de Curso de TT em Eldorado do Sul. Isso não é por falta de 

desempenho da direção, mas por forças maiores fora de nosso alcance. Fizemos nosso papel em 

termos de aumento do corpo docente, melhoria de serviços de infraestrutura, mas muitas das 

demandas justas não foram feitas, especialmente em disponibilizar técnico administrativo e melhor 

infraestrutura física. Não poupamos esforços futuras com a atual administração para concretizar 

as demandas do curso. A nossa posição sempre foi clara em apoio das demandas do curso.  

Em relação o Orçamento do CIM, a alocação de recursos financeiros foi aumentado de em 

torno de R$ 58.000 em 2013 para 147.000 (153% de aumento). Para democratizar mais o 

ORÇAMENTO foram estabelecidas pelo conselho do centro, critérios de distribuição de recursos 

do CIM entre os 4 cursos. 

 

Diante desse cenário, propomos um momento de reflexão para uma avaliação criteriosa de tudo 

o que foi realizado, buscando corrigir os possíveis erros de percurso e avançarmos coletivamente 

e positivamente na consolidação de uma instituição respeitada no âmbito educacional de UFPEL. 

É nesse contexto que a figura do Diretor projeta sua importância, sobretudo, por ser responsável e 

responsabilizado pelo cumprimento de metas, não apenas pela competência técnica que deve 

demonstrar na resolução de problemas, mas, especialmente, pela habilidade política com que 

precisa conduzir a tomada de decisões institucionais com a participação de todos os segmentos da 

comunidade, valorizando a autonomia de suas perspectivas de modo a proporcionar uma gestão 

democrática em favor das melhores escolhas para a comunidade acadêmica.  

 

Diante dos princípios e reflexões acima, apresento-me como candidato a Diretor e a Profa. 

Claure Morrone Parfitt como Diretora – Adjunta (CHAPA 1) do CIM. Sou professor titular do 

serviço público federal há mais de 24 anos. Iniciei minha carreira na FURG em 1992, e no 1998 

vim redistribuído para UFPEL para coordenar e ministrar aulas no curso de  Doutorado em 

Integração Regional .  

Ao longo deste tempo, vivenciei quatro administrações diferentes na UFPEL; Inguelore 

de Souza (1997-2004); Cesar Borges (2005-2012); Mauro Del Pino (2013-2016) e atualmente 

Pedro Halal (2017- atual). São 16 anos de excelente experiência que nos enriqueceu politicamente 

e nos ofereceu transito muito respeitado dentro a instituição. Participei no conselho universitário 

e fórum dos diretores, ocupei os cargos de Diretor do CIM deste 2012, Coordenador do Curso de 

http://www.deficienteonline.com.br/acessibilidade-para-deficientes-adaptacoes-e-normas___1.html


Relações Internacionais (UFPEL 05/2010 - 2013), Coordenador do Curso de Doutorado em 

Integração Regional (UFPEL) 08/1997 – 2001 e Vice-Diretor Instituto de Ciencias Hmanas ICH  

(03/2002 – 08/2010). 

 

Esta experiência acumulada de várias funções executadas na Instituição me levou a 

colocar meu nome para concorrer a reeleição ao cargo de Diretor do CIM com o firme propósito 

de encarar o desafio de continuar construindo, consolidando e expandindo nossa unidade e 

desenvolver uma gestão amplamente DEMOCRATICA, TRANSPARENTE E 

HUMANIZADA. 

Apresentamos a seguir as propostas de trabalho da CHAPA 1, resultantes da observação e de 

discussões com a comunidade e colegas de trabalho que se dispuseram a colaborar na definição 

dos pontos que guiarão nossas ações 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

Princípios Gerais 

GESTÃO ACADÊMICA 
Baseadas nos princípios da isonomia e equilíbrio, 

 Na relação entre os três setores 

que compõem a unidade, Docentes, Técnicos Administrativos 

e Alunos. 

 Não se afastando do compromisso com o aluno 

 

 Na relação entre cursos do CIM 

 

GESTÃO FINANCEIRA 
Sistema equilibrado, flexível e dinâmico de distribuição dos recursos, equalizando as 

demandas dos diferentes cursos e departamentos, dos diferentes setores (professores, 

funcionários e alunos) e dos diferentes tipos de despesas ordenadas (diárias, consumo, permanente, 

serviços de terceiros, hospedagem, passagens), evitando-se assim qualquer desequilíbrio 

financeiro.  

 

NOVOS DESAFIOS 
Enfrentá-los com o mesmo dinamismo, empenho e eficiência: 

 Consolidação dos cursos tecnólogos e bacharelados, bem como criação de novas especializações. 



 Aproximar os campos de saber do CIM (GA, Hotelaria, TT e RI). 

 Estimular reformulações curriculares coordenadas entre os colegiados de curso, buscando a 

interdisciplinaridade e o convívio em sala de aula de alunos dos diferentes cursos. 

 Criação de programa de mestrado, dentro as condições e limitações do CIM com consulta da 

comunidade universitária. 

 Reativação do Núcleo de Estudos da Fronteira com banco de dados permanente sobre países do 

MERCOSUL e promover encontros Nacionais e Internacionais sobre o tema integração. 

 

RELACIONAMENTO COM A REITORIA 
Manter o modelo de relacionamento positivo, cooperativo e cordial, evitando qualquer 

enfrentamento de ordem ideológica, comprometendo-se sempre com os melhores resultados para o CIM. 

 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 
A chapa 1 anuncia o compromisso com projetos advindos tanto da renovação dos quadros 

docentes, como de projetos que nascem de preocupações e anseios de professores, alunos e funcionários. 

Mantém seu firme compromisso em articular projetos com impacto sobre o desenvolvimento social e 

cultural da comunidade.  

 

Bolsas, estágios remunerados, monitorias 

 

Nos últimos anos o CIM conviveu com um aumento do número de bolsas e estágios remunerados, 

das mais variadas proveniências. Todavia, esta expansão não se deu de forma equilibrada, na medida em 

que alguns cursos, ainda em processo de consolidação e qualificação docente, não tiveram condições de 

acompanhar este ritmo. Será dada atenção especial à expansão do número de bolsas e estágios nos cursos 

do CIM 

 

Biblioteca do CIM 

 

Ampliação do acervo, estimulando que os departamentos e os alunos forneçam listas atualizadas 

de aquisições prioritárias. A criação dos mestrados colaborará com a ampliação.  

 

ESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 

 Melhorias nas salas de aula:  
Conclusão do processo de qualificação das salas de aula (renovação do mobiliário para alunos e 

professores) com instalação de novos equipamentos. 

 Grande Hotel, Prédio MERCOSUL e infraestrutura do TT:  
Gestão política junto à reitoria para comprometer a administração da UFPEL para implementação das 

reformas e Restauro do Grande Hotel, reforma do prédio do MERCOSUL, conforme processo 

23110.008272/2010-96, e disponibilizar melhor infraestrutura física para Curso de Transporte 

Terrestre.  

 Auditório:  
Renovação completa de auditório Simon Bolívar.  

 Manutenção:  



Cooperação com a administração do prédio para aprofundar as melhorias na manutenção (banheiros, 

bebedouros, iluminação, limpeza, etc.) do CIM 

 Comunicação interna:  
Consolidação da página do CIM no site da UFPEL. 

 Serviço de apoio à manutenção de equipamentos de informática: 
Continuidade do serviço interno de apoio, diminuindo o tempo de prejuízo ao atendimento dos serviços 

administrativos em decorrência de problemas rotineiros nos equipamentos. 

 

PROFESSORES 
EXPANSÃO: Fortalecer junto à reitoria nossa política de expansão do quadro de professores. 

QUALIFICAÇÃO: Concluir a fase de doutoramento e viabilizar a fase de pós-doutoramento de 

nossos professores. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Continuar a melhoria e adequação dos laboratórios e espaços 

de permanência. 

NOVOS DOCENTES: Acolhida institucional que os capacite a desenvolver seu trabalho, 

garantindo sua permanência na instituição. 

SERVIÇO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO: Manter este serviço, para instruir 

os professores a utilizarem adequadamente as fontes financiadoras ( editais, etc.). 

LABORATÓRIOS E NÚCLEOS: Garantir o espaço físico necessário, equipamentos e apoio 

de servidores técnico-administrativos. 

LIBERDADE INTELECTUAL E PEDAGÓGICA: Condições necessárias ao pleno 

desenvolvimento intelectual da unidade. A administração manterá seu compromisso com o tratamento 

equânime de corpo docente, sem preconceitos ou discriminações baseadas em posições ideológicas, 

partidárias ou de qualquer outra ordem. 

 

*Implementar programa para catalogação, divulgação e publicação da produção acadêmica desenvolvida 

por servidores do CIM. 

 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
 

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES: Com o conceito de qualidade 

de vida no ambiente de trabalho, gerando atmosfera cordial, solidária e cooperativa nas relações laborais 

cotidianas, com satisfatório retorno das ações administrativas do quadro funcional. Estímulo a capacitação 

dos servidores técnicos administrativos. 

DIÁLOGO: Preservação do clima de diálogo com os funcionários, bem como de receptividade, por 

parte da administração, de sugestões advindas dos mesmos por melhorias de ordem administrativa e física, 

entre outros aspectos. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Manutenção do compromisso com a atualização constante das 

condições de trabalho, permitindo cumprir suas funções com qualidade. 

ENVOLVIMENTO EM PROJETOS: A contribuição dos funcionários qualificados vai além 

do suporte burocrático-administrativo, incrementando o potencial de crescimento da unidade, com vínculos 

com a pesquisa e extensão, valorizando a formação profissional dos mesmos.  

 

*Cumprir a flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos administrativos 

 



 

 

ALUNOS 
 

CANAL ABERTO DE DIÁLOGO: Nossa administração caracteriza-se pelo contato direto 

com todos os alunos, mantendo sempre um canal aberto de diálogo, permitindo um ágil diagnóstico e 

solução de demandas. 

TRATAMENTO EQUÂNIME: Os alunos são tratados de forma igual, independente de curso 

ou de preferências ideológicas ou partidárias.  

APOIO ÀS PROPOSTAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS: Constante apoio às 

diversas solicitações (semanas acadêmicas, excursões para eventos acadêmicos ou viagens de estudos). 

APOIO À APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: Estimular que estudantes apresentem 

resultados de iniciação científica em eventos acadêmicos. 

DISSEMINAÇÃO DA “CULTURA DE PROJETO”: Dar condições à expansão e 

consolidação dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo CIM, criando oportunidades valiosas 

para os estudantes participarem tanto do processo de construção do conhecimento, quanto do 

desenvolvimento de ações comunitárias relevantes para o desenvolvimento regional. A “cultura de projeto” 

multiplica oportunidades para o estudante desfrutar do suporte de uma bolsa ou estágio remunerado. 

OPORTUNIDADES PARA BOLSAS E ESTÁGIOS REMUNERADOS: 
- Reforço à visibilidade dos projetos de pesquisa e extensão do CIM, destacando seu impacto para o 

desenvolvimento regional. 

- Políticas de parcerias e convênios interinstitucionais (prefeituras, câmaras municipais, Governo do Estado, 

etc.). 

- Estabelecimento de novos convênios, inclusive com a iniciativa privada. 

- Aumento da captação de recursos junto às Agências de Fomento (FAPERGS, CNPq, CAPES, FINEP) e aos 

fundos municipais, estaduais e federais, bem como às leis de incentivo à cultura. 

- Reforço à chamada “cultura de projeto”, estimulando desenvolvimento de projetos com impacto social e 

potencial para arrecadação de recursos, possibilitando bolsas, com atenção especial aos cursos que oferecem 

poucas oportunidades e desenvolvem ainda poucos projetos. 

 

LIGS: Manutenção dos nossos laboratórios de informática como espaço de referência na UFPEL em 

termos de democratização digital oferecida aos acadêmicos. 

 

MELHORIA NOS D.A.s: Mais investimentos no espaço físico (mobiliário, instalação de internet, 

impressora, ar condicionado, etc.). 

 

 

 

 

 

Jabr Hussein D. H. Omar 

 Bacharel em Economia pela Jordan University (Amman/Jordânia). 

 Mestrado em Economia pela McGill University (Montreal/Canadá), com dissertação sobre (“Oil 

Revenues, Development Planning in an Oil Exporting Country: Saudi Arabia”. (1980) 

 PH. D. pela McGill University (Montreal/Canadá), com tese sobre (The Brazilian Exchange Rate 

Policy”.(1985) 



 Professor Titular da UFPEL deste 1998, ministrou e ministra disciplinas no doutorado, mestrado e 

graduação, na área de economia. (Macroeconomia, Microeconomia, Economia Internacional, Finanças 

Internacionais e Doutrinas Econômicas). 

 Professor Titular da FURG no período 1992-1998.  

 Professor Titular da UCPEL no período 1991-2011. 

 Apresentou trabalhos em seminários internacionais e nacionais, com destaques a eventos promovidos 

pela ONU, sobre a questão palestina na América Latina e conflito no Oriente Médio (Rio de Janeiro, 

Santiago do Chile e Áustria). 

 Publicações, em português, inglês e árabe, concentradas nos assuntos da conjuntura econômica 

brasileira, bem como integração e globalização da economia mundial. 

 Participou em diversas conferencias nacionais e internacionais sobre economia. 

 Prepara livro sobre a política cambial brasileira. 

 Orientador de mestrado e doutorado. 

 

Atividades Administrativas: 

 

 Diretor do CIM 2012- 

 Coordenador do Curso de Relações Internacionais (UFPEL 05/2010 - 2013)  

 Coordenador do Curso de Doutorado em Integração Regional (UFPEL) 08/1997 - 2001. 

 Vice-diretor ICH (03/2002 – 08, 2010– 08/) 

 Coordenador do Departamento de Administração, Contábeis e Economia (UCPEL 09/1993) 

 Coordenador do Curso de Ciências Econômicas (UCPEL 03/2010) 

 Coordenador do Núcleo de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Sociais (UCPEL). 

Outras Atividades 

 Secretário Geral da Confederação Palestina Latino-americana e do Caribe. 

 Assessor econômico para a Embaixada da Palestina no Brasil.(1987-1989). 

 

 Claure Morrone Parfitt 
 

  Arquiteta pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) em 1984. 

 Mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) em 2002; 

  Doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) em 2010; 

  Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) 

1993-2004 da área de urbanismo; 

 Bolsista da Capes 2006-2010; 

 Ingressou por concurso público na Universidade Federal de Pelotas em 2011, na área de Planejamento 

e meio ambiente; 

 Vice-diretora do Centro de Integração do MERCOSUL da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL);  

 Atualmente é professora Adjunta da Universidade Federal de Pelotas atuando na graduação; nos 

cursos de Bacharelado em Gestão Ambiental e Tecnólogo em Gestão Ambiental e na Pós-Graduação, 

no curso de Gestão pública e desenvolvimento regional; 

  Desde o ano de 1998 trabalha com a questão ambiental relacionada ao espaço urbano e regional. 

  Possui trabalhos publicados em revistas científicas; 

 É coordenadora do grupo de pesquisa Planejamento e Meio Ambiente do CNPQ/UFPEL 



 Atualmente é coordenadora das pesquisas: Indicadores de áreas verdes públicas: estudo de caso de 

Pelotas e Qualidade ambiental das áreas verdes públicas de Pelotas R.S. 


