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Prezados senhores membros do Comitê Articulador 
Do Conselho de Planejamento (COPLAN) da 
Universidade Federal de Pelotas, 
 

Considerando-se o prazo para encaminhamento de 
propostas ligado ao orçamento participativo fixado em 
31/10/2019, conforme reunião realizada em conjunto com o 
Comitê Articulador deste Conselho em 10/10/2019, ainda, 
considerando a solicitação de revisão de prioridades feita pelo 
Coplan em 11/11/2019, este Grupo de Trabalho a partir das 
seguintes ações: 

 

1)    Análise do PDI da UFPel, do PPI e do Estatuto da UFPel. 
2) Reunião realizada com a presença do Vice Reitor – Luis Isaias 

Centeno do Amaral, da Pró-Reitora de Ensino- Maria de Fátima 
Cossio, da Pró- Reitora de Extensão   –   Francisca   Michelon,   
do   Coordenador   de Desenvolvimento   Institucional   e   
Inserção   Territorial-   Pedro   Luís Machado  Sanches,  do  
Coordenador  do  Comitê  Articulador  (COPLAN)- Claiton   
LeonetiLencina,     e   de        Joice   Carvalho-   PROPLAN,     em 
18/10/2019. 

3) O  levantamento  de  necessidades  acadêmicas  que  atendam  
duas  ou mais unidades e/ou zonas e/ou categorias. 

4) Realização de 5 reuniões do Grupo de Trabalho com ampla 
discussão dos temas. 

5)   Rediscussão dos temas a fim de objetivar ações para o OP. 
 

e ainda, levando em conta os seguintes diagnósticos: 
i) Necessidade urgente de atualização de documentos 

institucionais (Estatuto, Regimento, e PPI); 
ii)   Implantação da curricularização da extensão. 



iii) Falta de canal específico/unificado de comunicação de 
dificuldades do sistema acadêmico; 

iv) Dificuldades com relação ao sistema acadêmico como um todo, 
desde a geração de relatórios do sistema cobalto e sua 
comunicação com o SEI (duplicidade de ações). 

v) Necessidade de aquisição materiais didáticos e equipamentos 
e outros investimentos para o ensino, a pesquisa e a extensão 
(curricularização da extensão), em cursos de graduação. 

vi) Necessidade de aquisições para atualização do acervo 
bibliográfico para os cursos de graduação. 

vii) Falta de uma política de atenção a alunos de ampla 
concorrência. 

viii)  Integração  do  acervo  bibliográfico  com  possibilidade  de 
retirada  e entrega em diferentes unidades 

 
Este grupo de trabalho compreende que as seguintes prioridades 

devem ser elencadas dentro do orçamento participativo da UFPel, 
nesta ordem: 

 

A) Aquisição materiais didáticos, equipamentos e outros 
investimentos para o ensino, a pesquisa e a extensão 
(curricularização da extensão), em cursos de graduação: 

Sugestão: Criação de um comitê Gestor, com formação de 
Grupos de Trabalho (GTs) nas Unidades e áreas afins, para 
identificação de necessidades de investimentos em recursos, 
bem como para o estudo das potencialidades de 
compartilhamento e colaboração, com incentivo à pesquisa 
compartilhada na UFPel, entre cursos de graduação e de pós-
graduação;  
 

 

B) Atualização do acervo bibliográfico com a aquisição de 
livros, revistas, assinaturas e convênios para o acervo das 
bibliotecas: 

Sugestão: Criação de um comitê Gestor, para identificação de 
necessidades de referências para os cursos de graduação, 
bem como de estudo sobre a viabilidade de 
compartilhamento do acervo das bibliotecas, para a retirada 
e entrega de livros, revistas, entre outros, nas diferentes 
unidades; 
 



C) Atualização da regulamentação acadêmica da UFPel 
(como prioridade institucional e acadêmica) 

• Atualização do Estatuto, Regimento, PPI e demais 
documentos que se fizerem necessários;  
 

D) Política de atenção a alunos de ampla concorrência 

Criação de mecanismo de atenção à permanência de alunos 
não contemplados por benefícios da PRAE. 
 

Solicita-se, dentro das possibilidades, que ao realizar a divisão dos 

recursos, independentemente do resultado da consulta, seja 

garantido o percentual de 10% do montante para realização da 

prioridade de cada um dos GTs.  Esta solicitação se justifica para que 

todos os GTs sejam contemplados com um mínimo valor, para 

realização de ações propostas, de forma a garantir a 

representatividade das áreas. 
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