
PERGUNTA E ALTERNATIVAS 

Material suplementar 

 

 

Qual das prioridades abaixo julgas mais importante? 
Os Grupos Temáticos do COPLAN desenvolveram 4 prioridades de aplicação orçamentária 

 

 

Alternativa 1 

Política de Identidade e Identificação da UFPel 
Suplemento 1: Aplicação orçamentária em: Identificação padronizada dos prédios da UFPel; mapeamento 

organizacional da universidade; vídeos institucionais; eventos de integração com a comunidade externa ; 

abertura da UFPel à comunidade aos finais de semana; campanha de pertencimento à UFPel, voltado  para 

toda comunidade acadêmica (as possibilidades apontadas são exemplos, sua realização parcial ou total 

dependerá  do orçamento aprovado nesta consulta, e da disponibilidade de meios e condições de execução).  

  

 

 

Alternativa 2 

Material didático e equipamentos para o ensino, a pesquisa e a extensão em cursos de 

graduação. 
Suplemento 2: Aplicação orçamentária na aquisição de materiais e equipamentos para cursos presenciais de 

graduação, associado ao desenvolvimento de meio de identificação de necessidades orçamentárias, e ao 

levantamento de potencialidades de compartilhamento e colaboração, com incentivo a atividades 

compartilhadas de pesquisa, ensino e extensão na UFPel, envolvendo diferentes cursos de graduação e de 

pós-graduação (as possibilidades apontadas são exemplos, sua realização parcial ou total dependerá  do 

orçamento aprovado nesta consulta, e da disponibilidade de meios e condições de execução). 

 

 

 

Alternativa 3 

Qualificação e/ou criação de espaços de convivência, permanência e estudo. 
Suplemento 3: Aplicação orçamentária na criação de espaços de permanência que atendam Cotada, 

Arquitetura, ICH e Centro das Artes; Criação de um espaço que atenda o Campus Anglo; Criação de um 

espaço que atenda o Direito, Hotelaria, Odontologia e Gestão Ambiental; Criação de um espaço que atenda 

o Campus Capão do Leão. Qualificação de salas de aula, mobiliário, equipamentos, instalações elétricas, 

banheiros, espaços inativos, acessibilidade, sinalização e comunicação visual (as possibilidades apontadas 

são exemplos, sua realização parcial ou total dependerá do orçamento aprovado nesta consulta, e da 

disponibilidade de meios e condições de execução). 

 

 

 

Alternativa 4 

Sustentabilidade energética: sistemas para economia de recursos. 
Suplemento 4: Aplicação orçamentária em geração de energia através da instalação de painéis fotovoltaicos; 

Instalação de sensores de presença na iluminação de copas e banheiros; Desenvolvimento de centrais de 

coleta para água dos destiladores; Desenvolvimento de sistema de captação e reaproveitamento de água da 

chuva; instalação de bicicletários. (as possibilidades apontadas são exemplos, sua realização parcial ou total 

dependerá  do orçamento aprovado nesta consulta, e da disponibilidade de meios e condições de execução). 

 

 

 

Alternativa 5 

Nenhuma das anteriores 


