
O QUE É A PROPOSTA? COMO EXECUTÁ-LA?
PRAZO PARA 
EXECUÇÃO

(objetivo) (metodologia)
(cronograma 

trimestral)
Instalação de cabeamento de rede de internet 4º trimestre 2019

Instalação de aparelhos de ar condicionado 1º trimestre 2020
Rede elétrica em laboratórios: aumento do número de tomadas e adaptação 

para tomada padrão brasileira
4º trimestre 2019

Fixação dos projetores em salas e laboratórios 2º trimestre 2019
Melhoria das condições dos espaços de convivência 1º trimestre 2020

Acesso aos prédios do Centro de Engenharias através de credenciamento 
/ferramenta de controle

4º trimestre 2019

Instalação de painel com logotipo do Ceng e UFPel para registro fotográfico 
nas formaturas internas

3º trimestre 2019

Realização das Colações de Grau nas dependências do CEng 3º trimestre 2019
Salas de estudo 2º trimestre 2020

Biblioteca 4º trimestre 2020
Cantina 2º trimestre 2020

Copiadora 2º trimestre 2020
Projeto da reforma do prédio do 1001 4º trimestre 2019

Execução da reforma do prédio do 1001 4º trimestre 2020
Reitoria / SUINFRA Melhoria das condições de segurança Disponibilidade de vigilante em turno integral 4º trimestre 2019

Solicitar implementação de servidores técnicos indicados como necessidades 
urgentes (9 técnicos)

4º trimestre 2019

Solicitação à Reitoria e à PROGEP de técnicos para atuação em laboratórios 
sendo, pelo menos, dois a cada ano

4º trimestre 2020

Cursos extracurriculares
Cursos de aplicativos específicos: editor de texto, elaboração de planilhas e 

apresentações, auxílio na elaboração de projetos 2D e 3D,  
Empreendedorismo e Preparação para o Mercado de Trabalho

4 cursos em 2019 e 8 
cursos em 2020, 
sendo 2 a cada 

trimestre 
Aplicação de aulas práticas Intensificar a prática de laboratórios desde as disciplinas básicas 3º trimestre 2019

Um programa multidisciplinar de Engenharia 3º trimestre 2020
Novos cursos de especialização que possam originar novos programas 3º trimestre 2020

Ir nas escolas 
CEng de portas abertas

Expor quadros de formatura de formandos 1 vez / semestre
Direção / Diretórios 

Acadêmicos
Recepção dos Alunos

Calourada, apresentação dos prédios da UFPel, city tour por Pelotas, eventos 
de aproximação dos calouros e veteranos

2º trimestre 2020

3. Gestão de 
Pessoas

Direção / PROGEP Processo de atualização de pessoal Manutenção dos Cursos de atualização / capacitação
1 curso por ano por 

servidor

1 vez / ano

2. Gestão 
Acadêmica

1. Gestão 
Institucional

Reitoria / PROGEP

Direção da Unidade

Manutenção dos espaços existentes

Ampliação do número de salas de aula e de laboratórios
Direção da Unidade / 
Reitoria / PROPLAN

Inserção de novos espaços

Aumento do número de técnicos em laboratórios

Câmaras de Ensino e 
Extensão

Câmara de Pesquisa e 
Pós-Graduação

Pós Graduação

Divulgação dos CursosCâmaras de Ensino 

QUADRO LÓGICO

CENTRO DE ENGENHARIAS
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

GRANDES TEMAS 
PDI-UFPEL

RESPONSABILIDADE


