
Informativo Nº 1 

Tema: primeiros passos 

1- Secretaria Geral: Desejamos que a secretaria funcione por 12 horas seguidas, 

abrangendo os três turnos de funcionamento da FaE. No momento, o funcionário 

João Alberto (Bola) é o secretário desta unidade, e desenvolve o horário das 

08h30min às 14h30min. A funcionária Joana, atualmente, responsabiliza-se pela 

organização do arquivo morto, oferecendo suporte à secretaria quando 

necessário. Estamos solicitando mais um funcionário do quadro permanente da 

UFPel para completar o período de 12hs, incluindo o início do turno da noite. 

2- Falta de funcionários na revista e na secretaria do colegiado do Curso de 

Pedagogia. Estamos gestionando junto à Reitoria a designação de um funcionário 

para o Colegiado do Curso de Pedagogia. Por enquanto, teremos o apoio do 

funcionário Andrei, visto que a funcionária Nina (que tem tempo para aposentadoria) 

permanece na secretaria da Especialização por mais um tempo. Na revista, contamos 

com a funcionária Eliane Peter Braz que desdobra suas atividades entre esta e o 

DFE, em acordo com a Chefe deste Departamento, Profª Giana Lange do Amaral. 

3- Estagiários. Solicitamos dois estagiários para apoiar as demandas da secretaria 

geral e da recepção/noite, tendo em vista que o funcionário Marcelo está sozinho no 

turno da noite o que inviabiliza o atendimento de  algumas solicitações. 

4-  Horário de funcionamento dos setores. Os horários dos setores estão sendo 

atualizados e serão informados nas portas de cada setor. Solicitamos que atentem 

para isso. 

5-  Materiais de uso comum: como data show, microfones e caixas de som, extensões 

e cabos, devem ser utilizados mediante preenchimento de formulário de retirada, que 

consta do caderno “Controle de utilização de equipamentos” na secretaria e cuja 

devolução será registrada mediante assinatura. Estamos providenciado extensões 

avulsas para que não sejam usadas as do Kit que acompanha cada data show. 

6- Eventos na FAE.  Entendemos ser importante organizarmos um calendário anual de 

eventos, para isso pretendemos colher informações sobre os eventos, principalmente 

os que se repetem periodicamente, todos os anos ou de dois em dois anos. Além 

disso, para uma melhor comunicação e atendimento à necessidade de informações 

internas e externas, solicitamos que todos os professores e/ou grupos de pesquisa, 

que realizarem eventos, forneçam as informações necessárias à recepção para 

possibilitar um adequado atendimento ao público. Estamos organizando uma pasta 

com todos os dados (cartazes, folders) dos eventos realizados para que tenhamos um 

relatório imagético a cada fechamento do ano letivo. Solicitamos, para isso, a 

colaboração de todos. Lembramos, também, que as demandas necessárias para a 

realização dos eventos precisam ser feitas por escrito à direção. Os pedidos em cima 

da hora correm o risco de não poderem ser atendidos. 



7- Projetos de pesquisa/extensão que demandam espaço físico devem ser discutidos 

anteriormente, para evitarmos dificuldades e turbulências entre nós. Aproveitamos 

para lembrar que compras de material permanente feitas com a verba de projetos de 

pesquisa/extensão, que, posteriormente, deverão ser entregues para uso comum da 

FAE devem ser informadas para a secretaria. Gostaríamos, ainda, de retomar a 

discussão da destinação de 10% do valor aprovado nestes projetos para melhorias 

coletivas, como acontece em outras unidades. 

8- Diárias e passagens. Não há, no momento, recursos para passagens e diárias, as 

que estão sendo autorizadas envolvem dinheiro de projetos de extensão. Sugerimos 

que, dentro do possível, os professores solicitem auxílio para outros órgãos de 

fomento, tais como: FAPERGS, CAPES e CNPq. 

9- Coordenação do Colegiado da Pedagogia. A Profª Magda Damiani está como 

Coordenadora pro-tempore do Colegiado do Curso de Pedagogia e a eleição do novo 

coordenador deverá acontecer com a normalização do calendário letivo. 

10-Momentos de convivência – na última sexta de cada mês desejamos realizar um 

happy hour (das 17h:30min às 19:00hs), quando poderemos intercalar insterstícios 

culturais e poéticos com comes e bebes em parceria. 

Lúcia e Lígia 
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