
Pelotas, 31/10/2019 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CONSUN 
COPLAN 
GT 1- INSTITUCIONAL 

 
PARA: COMITÊ ARTICULADOR – COPLAN/UFPEL 
 
REF.: DESPACHO 
 

 
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) Análise do PDI da UFPel, 
2) Reunião realizada com a presença do Pró-Reitor de Planejamento- 

Otávio Martins Peres, do Assessor do Gabinete do Reitor- Alexandre 
Fernandes Gastal, do Coordenador de Desenvolvimento Institucional 
e Inserção Territorial- Pedro Luís Machado Sanches,  do Coordenador 
de Comunicação Social/Comissão Própria de Avaliação- Ricardo 
Zimmermann Fiegenbaum  e do Coordenador do Comitê Articulador 
(COPLAN)- Claiton Leoneti Lencina,   em 18/10/2019. 

3) O levantamento de necessidades institucionais 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. 

 
e ainda, levando em conta os seguintes diagnósticos: 
 

i) Fragilidade na política de identidade e identificação, prejudicando a 
imagem Institucional e a sensação de pertencimento à UFPel. 

ii) Dificuldades na comunicação interna da Instituição, 
iii) Falta de uma política permanente de promoção e acompanhamento 

da saúde física e mental da comunidade Universitária.  
 
Este grupo de trabalho compreende que as seguintes prioridades devem ser 
elencadas dentro do orçamento participativo da UFPel, nesta ordem: 
 



A) Política de identidade e identificação da UFPel: 

1. Identificação padronizada de prédios; 
2. Repensar a organização da Instituição- mapeamento organizacional; 
3. Criação de vídeos institucionais focados em projetos de extensão, 

pesquisa e egressos (casos de sucesso); 
4. Eventos de integração da Instituição com a comunidade interna e 

externa (pedaladas, caminhadas, mateadas, rústicas, shows, mostra 
de talentos, etc);  

5. Abertura da UFPel à comunidade (finais de semana); 
6. Campanha de pertencimento à UFPel – “Orgulho de ser UFPel...” 

(com apoio de uma “grife UFPel”); 
7. Criação de um comitê permanente de identidade; 
8. Criação do projeto “Conheça a UFPel” para toda comunidade 

acadêmica. 

B) Política de promoção da saúde física e mental: 
1. Realização de exames periódicos de servidores; 
2. Implementação de ações que visem à inclusão e permanência de 

estudantes e servidores com necessidades especiais; 
3. Realização de atividades de promoção da saúde nas diferentes 

Unidades/Cursos. 

C) Comunicação interna, entre unidades, intraunidades e Reitoria: 

1. Criação de uma rede lógica que facilite a comunicação (ex. voip); 

2. Criação de um local de identificação de demandas para melhoria de 
processos e fluxo de informações do sistema Cobalto/SEI. 

 
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 previstas no PDI. 

 

Alice Soares (Discente)_______________________________________________________ 

Aline Nunes da Cunha de Medeiros (TAE)________________________________________ 

Evandro Dotto Dias (TAE)_____________________________________________________ 

Leonardo P. Ortiz (TAE)______________________________________________________ 

Luciana Marini Kopp (Docente)_________________________________________________ 

Marina de Oliveira Rosa (Discente)_____________________________________________  

Rosemar Gomes Lemos (Docente)_____________________________________________ 



Pelotas, 13/11/2019 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CONSUN 

COPLAN 
GT 2- ACADÊMICO 

PARA: COMITÊ ARTICULADOR – COPLAN/UFPEL 

REF.: DESPACHO 

 
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. 

 

 

Daniel Mello Barreto (Discente)_  
 

Evandro Dotto Dias (TAE)  
 

Luciana Marini Kopp (Docente)_  
 

Maira Ferreira (Docente)  



Pelotas, 04/11/2019 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CONSUN / COPLAN 
Grupo Temático de Gestão da Assistência 
Estudantil 

 
DE: GRUPO TEMÁTICO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  
 
PARA: COMITÊ ARTICULADOR – COPLAN/UFPEL 
 
REF.: PARECER FINAL 
 

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 30/10/2019, conforme 
reunião realizada em conjunto com o Comitê Articulador deste Conselho 
em 10/10/2019, este Grupo de Trabalho realizou as seguintes ações: 

 

 Reunião realizada com representantes da PRAE, que 
enumeraram as suas demandas; esta reunião está 
documentada na ATA 01/2019 do GT Assistência Estudantil. 

 Elaboração e aplicação de consulta acadêmica através de um 
questionário online. 

 Questionamento de diversos alunos de diferentes centros e 
núcleos. 

 Realização de 3 reuniões do Grupo de Trabalho com ampla 
discussão dos temas, documentadas em atas (ATA 01/2019; 
ATA 02/2019; ATA 03/2019 do GT Assistência Estudantil). 

 
A partir destas ações foram obtidas as seguintes demandas: 

 Reunião com representantes da PRAE. A PRAE relatou projetos 
que deveriam constar nas pautas, como prioridades, como por 
exemplo adquirir Casa permanente de estudantes e Casa para 
indígenas (projetos estes de difícil alcance em função do 
orçamento limitado); aumento da equipe da PRAE de maneira 
multidisciplinar, sendo prioritário a contratação de pedagogos; 
aquisição de mais ônibus pela UFPEL; qualificação de locais de 
permanência para os alunos; aquisição de mobiliário para a 
casa do estudante a fim de qualificar espaços de convivência. 

 Questionário online. As perguntas realizadas forma: “Em se 



tratando dos Programas de Assistência Estudantil da UFPEL, 
qual área você acredita que deverá ser priorizada no 
orçamento da Universidade em 2020?” e “Se você tivesse o 
poder de escolher onde a UFPEL deveria investir R$200.000,00 
(duzentos mil reais), o que você priorizaria?”. Foram dadas 
opções de múltipla escolha aos alunos. Tivemos 135 alunos 
respondendo ao questionário online, e o resultado obtido 
indicou a seguinte prioridade no investimento dos Programas 
de Assistência Estudantil da UFPEL: Programa de Auxílio 
Moradia (26,7%), Programa Moradia Estudantil e Programa 
Auxílio Alimentação (empatados com 15,6%), Programa de 
Auxílio Instrumental de Odontologia (13,3%), Programa de 
Auxílio Transporte (12,6%) e Programa de Apoio Pedagógico 
(9,6%). O restante ficou dividido em percentuais menores entre 
os seguintes Programas: Auxílio Deslocamento e Auxílio Pré 
Escola. Quando questionados sobre o destino do investimento 
de R$200.000,00, o resultado obtido seguiu a seguinte ordem: 
Aquisição de mais ônibus (29,6%), Qualificação de Espaços de 
Convivência/Permanência nos Campi (23%), Ampliação e 
qualificação dos profissionais que atendem no NUPADI (20,7%), 
Ampliação do Programa de Apoio Pedagógico para alunos de 
cursos não contemplados com a Bolsa Permanências (13,3%). 
Estes resultados estão apresentados nos gráficos abaixo: 

  
Resultados da 1ª pergunta Resultados da 2ª pergunta 

 

 Questionamento direto aos alunos e discussões do Grupo. As 
demandas levantadas nessa etapa, além das demandas já 
citadas anteriormente, foram a necessidade de ampliar o 
programa pedagógico para alunos de cursos não contemplados 
com a Bolsa Permanência. Ampliação e divulgação do Programa 
Auxílio à Pré Escola, incluindo a criação de uma pré-escola nas 
dependências da UFPEL. 

 
Levando em consideração as demandas, o orçamento limitado, a indicação 
do Reitor de que já estão sendo adquiridos novos ônibus para a UFPEL, 
dentre outras considerações, este GT compreende que as seguintes 
prioridades devem ser elencadas dentro do orçamento participativo da 
UFPel, nesta ordem: 



 
1. Qualificação e/ou criação de espaços de convivência, 

permanência e/ou estudo.  

 Um espaço que atenda Cotada, Arquitetura, ICH e 
Centro das Artes. 

 Um espaço que atenda os cursos do Campus Anglo. 

 Um espaço que atenda o Direito, Hotelaria, 
Odontologia e Gestão Ambiental. 

 Um espaço que atenda o Campus Capão do Leão. 
2. Ampliação e qualificação dos profissionais que atendem o 

NUPADI. 

 Contratação de pedagogos. 

 Contratação de psicólogos. 

 Qualificação dos servidores já em exercício. 

 Ampliar a divulgação dos grupos de atendimento já 
existentes, exemplo o grupo E’LEEKO. 

3. Ampliação do Programa de Apoio Pedagógico aos alunos 
não contemplados com a Bolsa Permanência. 

 Considerando o Ofício Circular 02/2016 
DIPES/SESU/SESU-MEC, que suspendeu novas 
inscrições para o Programa de Bolsa Permanência 
desde 2016, observa-se a necessidade de ampliar 
este apoio. 

 Ampliação do Programa, enfatizando os cursos da 
área da saúde, que necessitam de instrumentalização 
para o acompanhamento e execução das aulas 
práticas, considerando, inclusive, trabalhar com 
valores maiores de auxílio nestes casos. 

 Ampliação do Programa aos cursos não 
contemplados com a Bolsa Permanência, que 
necessitam de aquisição de material de apoio 
pedagógico, como cópias reprográficas, material para 
desenho e de laboratório, dentre outros. Nesta 
categoria se enquadram: Ciências Exatas, Sociais 
Aplicadas e Humanas. 

4. Ampliação do auxílio Moradia. 

 Ampliar o Programa àqueles que não residem no 
CEU. 

5. Ampliação o Programa Auxílio Pré Escola. 

 Maior divulgação do Programa entre os estudantes. 

 Criação de uma pré-escola nas dependências da 
UFPEL. 



 

 
 

DOCENTES 

Alice Gonçalves Osorio:_______________________________________________ 

Rosemar Gomes Lemos: ______________________________________________ 

Thiago Sebastiano de Melo: ____________________________________________ 

DISCENTES 

Arlindo Schwantz Neto: _______________________________________________  

Daniel Melo Barreto: __________________________________________________ 

 



Pelotas, 31/10/2019 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CONSUN 
COPLAN 
 
 
DE: GT - INFRAESTRUTURA 
 
PARA: COMITÊ ARTICULADOR – COPLAN/UFPEL 
 
REF.: DESPACHO 
 

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.  
 

 
 
_______________________________                           __________________________________ 

   Alencar Ibeiro de Oliveira (TAE)                                 Jones Pereira (TAE) 
 
_______________________________                          __________________________________ 

 Luciana Mariani Kopp (Doscente)                         Marina de Oliveira Rosa (Discente) 
 

_______________________________                     __________________________________ 

 Luis Augusto Xavier Cruz (TAE)                          Patrícia Lopes Damasceno (Docente) 
 

   ___________________________________ 

Roger Ademir Drunn Pereira (Docente) 
 

 

Pelotas, 04 de novembro de 2019 


