
 

PARECER Nº 2/2019/COPLAN 
PROCESSO Nº 23110.025061/2019-56 

   

  

ASSUNTO: 
Parecer acerca de alteração do Plano de Desenvolvimento da 

Escola Superior de Educação Física. 

  

 Substituição da primeira versão de PDU apresentada pela     

Unidade por texto aprovado no Conselho Departamental da 

mesma.  

   

Prezado Coordenador da CDIT, 

O presente parecer diz respeito à solicitação de substituição da 

versão do PDU da ESEF em vigência, por um texto atualizado. 

  

I. RELATÓRIO 

A primeira versão do PDU da ESEF foi enviada em 07 de maio de 2019 e 

em 11 de junho do mesmo ano, foi encaminhado pedido de exclusão para 

posterior envio da versão retificada. Na mesma data, a Coordenação para o 

Desenvolvimento Institucional e a Inserção Territorial da PROPLAN 

encaminhou o pedido da ESEF para parecer deste Conselho 

(Processo 23110.025061/2019-56), conforme prevê o item V do Art. 6º da 

Resolução CONSUN nº 10/2018, que sejam encaminhadas ao Conselho de 

Planejamento “questões referentes aos Planos de Desenvolvimento das 

Unidades”. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

A solicitação apresentada pela ESEF é motivada pela identificação de um 

equívoco na redação de uma meta prevista no PDU; 

A alteração solicitada pela Unidade foi aprovada por unanimidade 

no Conselho Departamental da ESEF (Ata ESEF 0580917); 

Foi solicitada inclusão do tema na pauta da reunião do COPLAN, em 13 de 

junho de 2019, pelo coordenador do Conselho, pela necessidade de emissão 

de parecer acerca desse encaminhamento, até o dia 15 de junho de 2019, de 

modo a não implicar em maiores consequências à execução do referido 

plano.  

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=674231&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000006&infra_hash=129e0b796a1762b8a848190a6a42e2e501f13783e635d043fe8d99c65d1ae669


 

 

III. CONCLUSÃO 

O Comitê articulador do COPLAN considera que, na elaboração do PDU, o 

protagonismo deve ser de quem integra a Unidade, não cabendo a qualquer 

instância externa alterar as decisões expressas no Plano ou tomadas pela 

Unidade, e devidamente aprovadas em suas instâncias internas;  

A substituição do documento anterior (PDU ESEF 0535413) pela versão do 

PDU aprovada pelo Conselho Departamental, até o prazo de 15 de junho de 

2019, garante a inclusão deste no Bloco B, de acordo com o cronograma de 

entrega contido no Memorando-Circular 2 CDIT/PROPLAN/REITORIA 

(0508105) do processo nº 23110.014152/2018-85.  

 

Com base no exposto, o Conselho de Planejamento manifestou-se favorável 

à solicitação de alteração ora solicitada, de forma unânime, com a sugestão 

de adequação do texto, onde se lê “Que os funcionários da biblioteca 

atendam nos três turnos" leia-se “Que a Biblioteca opere nos três turnos”   

 

À consideração da CDIT. 

 

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=622765&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000006&infra_hash=d736616beea1439cf7f50d8040c58b8062b81e530c84b3a3c4a8df781f9638f2
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=591608&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000006&infra_hash=d0f9b8abb4a214c94dfa8175355e15121bdd8aa9fc9c95dcb92df373967afe43
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=118592&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000006&infra_hash=a81a47a8a89331970c196e78ea11e0ca3f9769eba0c5b2f5d3ee4e3ebcd8201f

