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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA nº 21/2021
 
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas, via webconf,
realizou-se reunião ordinária do Conselho de Planejamento – COPLAN, da Universidade Federal de
Pelotas, convocada e presidida pela Organizadora Ana Clara Correa Henning, com a presença dos
seguintes Conselheiros: Claiton Leoneti Lencina, Organizador suplente; Patrícia de Borba Pereira
(suplente), Alencar Ibeiro de Oliveira (titular),  Morgana Riva (suplente) e Daniel Keglis de Sousa (titular)
representantes da categoria Técnico-Administrativos em Educação;  Eleonora Campos da Motta Santos
(suplente) e Pedro  Luís Machado Sanches (titular) representantes da categoria Docente; Kely Wendt
(titular), representante da Zona Centro-Sul; Victor Hugo Santos de Oliveira (titular), representante da
Zona Balsa-Porto e Assucena Saldanha Maia Silvano (titular), representante da categoria Discente. Com a
constatação de existência de quórum, a Organizadora Ana iniciou a reunião. Item 01 – 1. Aprovação do
texto final do PDI 2022-2026. Após debates e realizadas modificações em partes do texto, este foi
colocado em regime de votação e aprovado, por unanimidade. A senhora organizadora agradeceu a
presença e a dedicação das conselheiras e conselheiros do Comitê Articulador do COPLAN por todo o
trabalho de participação na metodologia de elaboração do PDI 2022-2026. Deu por encerrada a reunião às
quinze horas e cinquenta e seis minutos. Eu, Ana Clara Correa Henning, lavrei a presente Ata que, após
lida e aprovada, foi igualmente assinada eletronicamente por mim.

Documento assinado eletronicamente por ANA CLARA CORREA HENNING, Chefe, Núcleo para o
Desenvolvimento Universitário, em 22/03/2022, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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