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Prezado Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFPel, Otávio Martins Peres,
            O Comitê Articulador do Conselho de Planejamento da UFPel vem por meio deste fornecer um
relatório parcial das ações até o momento desenvolvidas referentes à pauta do Orçamento Participativo da
UFPel (OP-UFPel). Após recebimento da demanda da PROPLAN através do memorando 45 (0513679),
peça do processo em tela, o Comitê Articulador deliberou em reunião, registrada nas Atas 04 e 05 de 2019,
uma metodologia para o OP-UFPel. Esta metodologia, que pode ser acessada pelo link
https://docs.google.com/presentation/d/1MhtYLiwv0P7Wz0A3uobot-wBDDOTtR6N42GX6iwAa_g/edit?
usp=sharing, estabelece a formação de Grupos Temáticos para tratar do assunto. O Comitê Articulador,
percebendo a originalidade da participação comunitária no orçamento institucional e a grande importância
do OP-UFPel para a Universidade sugeriu a formação de um GT para cada eixo do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), contemplando as áreas tratadas no planejamento universitário
vigente e contribuindo com a sua execução. A composição destes GTs, conforme resolução 10 de 2018 do
CONSUN, se deu pela participação de membros autodeclarados e membros sorteados. Para o citado
sorteio, o Comitê encontrou uma ferramenta eletrônica segura e totalmente aleatória (Random.org),
desenvolvida na Universidade de Dublin, que emprega o ruído atmosférico captado como fonte de
aleatoriedade.

Os conselheiros membros dos quatro GTs
[1]

 tomaram posse no dia dez de outubro último e iniciaram os
trabalhos para apontar de três a cinco prioridades, em seus respectivos temas, de acordo com a
metodologia proposta pelo Comitê Articulador e apresentada a todos nesta oportunidade. Neste período de
trabalho foram organizadas reuniões entre os GTs e os gestores da UFPel com o objetivo de subsidiar os
conselheiros quanto aos principais desafios e aos trabalhos em andamento no momento em cada um dos
eixos. A finalização dos trabalhos oficializou-se por meio da entrega das prioridades ao Reitor em reunião
ocorrida no dia quatro de novembro no Gabinete com a presença de todos os conselheiros do COPLAN
(Comitê Articulador e GTs). Cada GT apresentou brevemente seus respectivos trabalhos através de um
membro relator com abertura para contribuições dos demais. Três grupos apontaram propostas para
distribuir um mínimo de 10% do montante a cada grupo, independentemente do resultado da consulta
universal à comunidade, o que foi prontamente aceito pelo Reitor da UFPel. A partir desta data, o Comitê
Articulador iniciou a discussão para elencar uma prioridade de cada eixo e compor a lista daquelas que
irão à consulta universal da comunidade. O Comitê Articulador, para tanto, organizou as prioridades de
cada um dos GTs em dois grupos: 1. dependentes de orçamento para execução; 2. não dependentes de
orçamento para execução. Assim, foi verificado em reunião do Comitê Articulador que as prioridades de
três GTs necessitam de orçamento para serem executadas e um dos GTs apresentou prioridades sem a
necessidade de orçamento para execução. Este último foi enviado ao grupo temático para
uma confirmação, o qual foi novamente entregue ao Comitê com uma nova redação. É importante
informar que todas as prioridades, independentemente de sua natureza, são relevantes para o planejamento
da universidade porque não se limitam ao orçamento participativo, sendo extremamente úteis aos gestores,
além de subsidiar as discussões quanto ao próximo PDI, entre outras ações de planejamento.
O Comitê Articulador, após análise e discussão de todas as prioridades enviadas selecionou uma por eixo,
conforme metodologia. As prioridades escolhidas obedeceram a ordem de importância indicada pelos
respectivos grupos temáticos e foram selecionadas de acordo com a natureza do grupo 1 apontado acima
(dependentes de orçamento para execução), visto que irão à consulta universal da comunidade acadêmica,
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que decidirá a distribuição do montante orçamentário destinado entre as quatro designadas. Assim, o
Comitê Articulador indicou as seguintes prioridades para os respectivos GTs: 1. Gestão institucional -
prioridade “Política de Identidade e Identificação da UFPel”; 2. Gestão Acadêmica - prioridade
“Aquisição de materiais didáticos, equipamentos e outros investimentos para o ensino, a pesquisa e a
extensão (curricularização da extensão) em cursos de graduação”; 3. Gestão da Assistência Estudantil -
prioridade “Qualificação e/ou criação de espaços de convivência, permanência e/ou estudo”; 4.
Infraestrutura - prioridade “Economizar recursos e sustentabilidade”. Neste último caso, o Comitê
Articulador entendeu que a principal prioridade apontada pelo GT Infraestrutura poderia ser contemplada,
pelas naturezas muito próximas, com a primeira prioridade apontada pelo GT Gestão da Assistência
Estudantil. Desta forma, foi indicada à consulta universal a segunda mais importante apontada pelo GT
Infraestrutura.
A etapa final deste processo será a ampla participação da comunidade acadêmica no OP-UFPel,
oportunizada através da organização e realização de uma consulta universal a toda a comunidade
acadêmica da UFPel por meio do sistema de votação eletrônica Helios Voting. Este possibilita votar por
meio eletrônico em qualquer local coberto pela internet, agregando facilidade e segurança a participação
na busca de uma maior adesão de todos. A consulta está programada para ocorrer entre os dias 18 e 25 de
março de 2020, cada eleitor podendo votar pelo menos em uma ou em até duas prioridades de sua escolha.
Além da definição do período de realização da consulta, o Comitê Articulador organizou uma agenda de
ações complementares detalhada como segue: estabelecer junto à Coordenação de Comunicação Social
uma agenda de divulgação para o período da segunda quinzena de dezembro ao final do mês de fevereiro;
organização e realização de duas plenárias nos dias 18 de março às 10h no Campus Capão do Leão (local a
confirmar) e dia 19 de março às 17h30 no centro da cidade (local a confirmar) com objetivo de ressaltar a
importância da participação de toda a comunidade na consulta pública, aproveitando para informar e tirar
dúvidas sobre a metodologia do OP-UFPel. A agenda será igualmente informada a todas as unidades por
meio de memorando circular, o qual solicitará aos gestores a consideração das datas na programação de
acolhimento dos discentes. Ainda, o Comitê Articulador solicitará participação para informes sobre o OP-
UFPel na reunião do Fórum de Diretores da UFPel.
Sem mais, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e despedimo-nos com cordiais
saudações.    
 

  Comitê Articulador do COPLAN-UFPel
 
 

Claiton L. Lencina
Organizador do COPLAN-UFPel

 

[1]
O GT de Gestão de Pessoas não pôde ser formado por falta de membros interessados em participar.
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