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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 05/2020
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte com início às quatorze horas, em Sala de

conferência virtual realizou-se reunião extraordinária do Conselho de Planejamento – COPLAN, da
Universidade Federal de Pelotas, convocada e presidida pelo Organizador Claiton Leoneti Lencina, com a
presença dos seguintes Conselheiros: Assucena Saldanha Maia Silvano, representante da categoria Discente;
Victor Hugo Santos de Oliveira, representante categoria Discente; Anderson Simões Uria, representante da
categoria Técnico-Administrativos em Educação; Tânia Luiza Stigger Vieira, representante da categoria dos
Técnico-Administrativos em Educação; Eleonora Campos da Motta Santos, representante da categoria
Docente;  Denise dos Santos Colares de Oliveira, representante da Zona Capão do Leão; Tatiana Porto de
Souza, representante da Zona Balsa-Porto; Pedro Luís Machado Sanches, organizador suplente. Não
compareceram os seguintes conselheiros: César Dalmolin Bergoli, representante da Zona Centro-Sul e Celso
Rodrigues Gonzaga, representante da Comunidade Externa à UFPel. Com a constatação de existência de
quórum, o Organizador iniciou a reunião solicitando aos presentes para assinarem eletronicamente a ata de
presença disponível no sistema SEI, e lembrando que na última reunião do COPLAN o Comitê Articulador
decidiu realizar esta reunião extraordinária para apreciar proposta de execução de uma das prioridades
elencadas pelos GTs com valores definidos em consulta pública universal do orçamento participativo. A
proposta em questão não havia sido apresentada antes da última reunião e constitui o único ponto de pauta da
presente reunião. Ato contínuo, o Organizador fez a leitura e apresentação por meio digital do teor do
encaminhamento apresentado pela Coordenação de Comunicação Social da UFPel em 9 de junho de 2020,
dando assim encaminhamento ao Item único - Discussão e aprovação da proposta apresentada pela
Coordenação de Comunicação Social à execução do Orçamento Participativo da UFPel. Em síntese, a
proposta da CCS se constitui de três iniciativas, a saber, 1. Realizar a identificação padronizada dos prédios;
2. Aquisição de equipamentos básicos para audiovisual e de licenças dos softwares de edição; 3. Investimento
em peças visuais da campanha “UFPel no teu Mundo”. Considerando o valor total de R$ 168.990,83 a ser
investido em Política de Identidade e Identificação da UFPel, conselheiros e conselheiras presentes
promoveram uma qualificada discussão da proposta, resultando em duas solicitações de alteração das ações
propostas. Como a natureza do OP-UFPel requer o atendimento do maior número de Unidades e Zonas, por
sugestão da Conselheira Assucena Silvano, os demais conselheiros sugeriram que a Identificação de Prédios
não seja feita prioritariamente no Campus Anglo, tendo que abranger necessariamente outros endereços da
UFPel. Os conselheiros justificam a sugestão afirmando que os problemas de identificação são ainda severos
no Campus Capão, por exemplo, e que não conhecem motivo que justifique iniciar a sinalização de prédios
pelo Campus Anglo, como prevê a proposta. Outra sugestão de alteração, fomentada pelo conselheiro
Anderson Uria, é a adaptação dos investimentos em material de Campanha de Divulgação/Pertencimento à
realidade atual. Acolhendo propostas das Conselheiras Denise Oliveira e Eleonora Santos, os presentes
solicitaram que o investimento em material de divulgação seja direcionado a máscaras e Face Shields com
identificação da UFPel. Justificam que, no momento atual, essas são peças de muito maior visibilidade que os
tradicionais bottons e camisetas. Os presentes manifestaram o desejo de analisarem o design das peças visuais
antes de sua confecção e também de opinar sobre a distribuição dos itens. Conselheiros e conselheiras também
opinam que as três iniciativas precisam ser realizadas concomitantemente, mesmo entendendo que a
numeração de 1 a 3 deva corresponder a uma ordem de prioridades.  Encerrados os encaminhamentos do
único ponto de pauta, o Organizador Claiton Lencina concedeu palavra livre, à qual a Conselheira Eleonora
fez uso para parabenizar os colegas do Comitê Articulador por conduzir o processo de execução do
Orçamento Participativo de forma tão democrática, coerente e transparente, mesmo diante do isolamento
social. Sem mais a tratar o senhor organizador agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião às quinze
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horas e cinquenta minutos e eu, Claiton L. Lencina lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, foi
igualmente assinada eletronicamente pelo senhor organizador.

Documento assinado eletronicamente por CLAITON LEONETI LENCINA, Chefe, Núcleo para o
Desenvolvimento Ins�tucional, em 06/11/2020, às 15:47, 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 1112276 e o
código CRC 32C00435.
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