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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  
Processo nº 23110.007299/2020-33
Interessado: Gabinete do Vice-Reitor, Secretaria dos Conselhos Superiores - SCS
  

CHAMADA À PARTICIPAÇÃO NA CONSULTA UNIVERSAL À COMUNIDADE SOBRE ÀS
PRIORIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UFPEL

 

O Comitê Articulador do Conselho de Planejamento da UFPel, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO os artigos 4º, 6º, 7º e 9º da resolução 10/2018 do CONSUN, que cria o

Conselho de Planejamento da UFPel,
CONSIDERANDO o processo SEI nº 23110.015889/2019-04 e o memorando nº 45

(0513679) da PROPLAN, que encaminha o orçamento participativo da UFPel (OP-UFPel) ao COPLAN,

CONSIDERANDO aprovação da metodologia
[1]

 do OP-UFPel registrada na ATA 05/2019
do Comitê Articulador do COPLAN

[2]
,

CONSIDERANDO a previsão de consulta universal à comunidade acadêmica quanto às
prioridades do OP-UFPel.

 
RESOLVE:
 
CONVIDAR TODOS os discentes, docentes e técnicos administrativos em educação da

UFPel para participar da CONSULTA UNIVERSAL de escolha das prioridades de aplicação do montante
destinado ao Orçamento Participativo-UFPel.

           

1. As prioridades para esta consulta, levantadas por Grupos de Trabalho (GTs)
previamente constituídos são:

Política de identidade e identificação da UFPel (GT de Gestão Institucional).
Aquisição de materiais didáticos, equipamentos e outros investimentos para o ensino,

a pesquisa e a extensão (curricularização da extensão) em cursos de graduação (GT de Gestão
Acadêmica).

Qualificação e/ou criação de espaços de convivência, permanência e/ou estudo (GT
de Gestão da Assistência Estudantil).

Sustentabilidade energética: sistemas e meios para economia de recursos (GT de
Infraestrutura).
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2. A consulta universal será realizada das 8 horas do dia 18 de março de 2020 às 18
horas do dia 25 de março de 2020.

3. Comunicação de eventuais problemas relativos à votação eletrônica poderá ser feita
até às 18 horas do dia 20 de março de 2020, preferencialmente pelo e-mail coplan@ufpel.edu.br,
ou, alternativamente, pelo fone 53 32843957.

4. A publicação dos resultados da consulta ocorrerá até às 18 horas do dia 26 de março
de 2020.

5. A apresentação de recursos relacionados aos resultados da consulta se dará entre os
dias 27 e 28 de março de 2020, exclusivamente pelo e-mail coplan@ufpel.edu.br.

6. A resposta a eventuais recursos é de responsabilidade do Comitê Articulador do
COPLAN e ocorrerá até as 20 horas do dia 30 de março de 2020. 

7. O resultado final da consulta será divulgado no dia 30 de março de 2020.

 
 
Pelotas, 16 de março de 2020.
Comitê Articulador do Conselho de Planejamento da UFPel
 

[1]
 Pode ser acessada

em https://docs.google.com/presentation/d/1MhtYLiwv0P7Wz0A3uobot-
wBDDOTtR6N42GX6iwAa_g/edit?usp=sharing

[2]
 disponível em https://wp.ufpel.edu.br/coplan/atas/

 

Documento assinado eletronicamente por LUIS ISAIAS CENTENO DO AMARAL, Vice-Reitor, em
16/03/2020, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0902132 e
o código CRC 2297ED0E.
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