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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, este Grupo de Trabalho, após analisar: 

 
1) Comunicação eletrônica do Superintendente de Infraestrutura, contendo 20 

Ações Prioritárias e Obras em Andamento, 
2) Reunião realizada com a Pró-Reitoria de Obras e Planejamento, com a presença 

do Pró-Reitor de Planejamento, do Superintendente de Infraestrutura e da 
Responsável pelo Plano Diretor da UFPel e do Coordenador do Comitê 
Articulador (COPLAN) em 18/10/2019, 

3) Prioridades elencadas pelo Pró-Reitor de Planejamento, 
4) Análise do PDI da UFPel, 
5) O levantamento de necessidades que atendam duas ou mais unidades e/ou 

zonas, 
 
e ainda, levando em conta os seguintes diagnósticos: 
 

i) A necessidade do planejamento dos espaços da UFPel, 
ii) A potencialidade de ações que contribuam para a formação da consciência 

socioambiental, 
iii) A necessidade de atualização contínua da infraestrutura tecnológica 

(software e hardware), 
 
Este grupo de trabalho compreende que as seguintes prioridades devem ser elencadas dentro 
do orçamento participativo da UFPel, nesta ordem: 
 
 



A) Qualificar os espaços físicos da Universidade: 

 Salas de aula/mobiliário/Equipamentos; 

 Instalações elétricas; 

 Espaços inativos; 

 Banheiros; 

 Acessibilidade; 
 Áreas de convivência;  

 Sinalização e comunicação visual; 
B) Economizar recursos e sustentabilidade: 

 Geração de energia através da instalação de 
painéis fotovoltaicos; 

 Sensores de presença na iluminação de copas e 
banheiros; 

 Centrais de coleta para água dos destiladores; 

 Captação e reaproveitamento de águas pluviais; 

 Criação e instalação de bicicletários; 

 Transporte de apoio movido a hidrogênio; 

C) Desenvolver processos, projetos e ações de TI: 

 Rede lógica e wireless; 

 Licenciamento de softwares; 

 Ativar/qualificar rede de comunicação interna; 

 Aquisição de equipamentos; 
 

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.  
Sugere-se que para os próximos eventos da COPLAN exista regimento que regre a sua 
realização, como forma de organizar a participação e a ausência de membros de 
comissões, permitindo a legitimidade das reuniões.  
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