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Apresentação e objetivos do Termo de referência

Este documento objetiva apresentar os procedimentos principais para a elaboração do PDU FAUrb
(Plano de Desenvolvimento da Unidade – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel), na
Etapa Propositiva, mediante atividades com participação da Comunidade Interna, representada por
TAEs (Técnicos Administrativos em Educação), estudantes e professores da FAUrb. Já está realizada a
Etapa Descritiva, disponível no site da FAUrb (https://wp.ufpel.edu.br/faurb/). A ideia é atualizar o
PDU FAUrb a cada 2 anos ou a qualquer momento indicado pelo coletivo da Unidade e aprovado no
CD – Conselho Departamental.
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Comissão para a Elaboração do PDU FAUrb

As atividades para a organização e ações para a elaboração do PDU FAUrb serão realizadas por uma
comissão de TAEs, estudantes e professores, inicialmente composta pelas seguintes pessoas: a) TAEs
Nelson Cabelleira e Diego Nogueira (Coordenador Administrativo e Secretário da Unidade); b)
estudantes Andreia Camisa e Thifani Ortiz Machado (representantes do Centro Acadêmico); c)
professores Maurício Polidori e Isabel Salamoni (Diretor e Vice-Diretor).
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Proposta de elaboração do PDU FAUrb – Etapa Propositiva

Uma vez concluída a Etapa Descritiva, a Etapa Propositiva consistirá num documento escrito, redigido
em sua forma final pela Comissão para a Elaboração do PDU, mediante informações produzidas em
oficinas presenciais com a Comunidade Interna da FAUrb).
Serão realizadas quatro oficinas presenciais, sendo três com os professores, TAEs e estudantes
separadamente e uma com os três setores juntos. As oficinas contarão com uma introdução realizada
pela Comissão para a Elaboração do PDU e com questões a serem respondidas por escrito. A dinâmica
será por técnica de DRP (Diagnóstico Rápido Participativo), preenchendo em ficha própria as seguintes
questões: 1) para melhorar agora a FAUrb sugiro [...] ; 2) para a FAUrb do futuro quero [...] ; 3) outra
questão a considerar é [...]. As respostas serão elaboradas através de fichas preenchidas à mão, no
tamanho de ¼ de folha A4, como está apresentado no Título 6, adiante. O esperado é que essas
questões portem a identificação e a superação de problemas e dificuldades da Unidade, apresentadas
desse modo como propostas e desejos a realizar.
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Temário inicial do PDU FAUrb

Em função do trabalho realizado na Etapa Descritiva e do cotidiano da FAUrb, desde já é possível
apontar temas e argumentos de interesse para a Etapa Propositiva, para estimular a participação, sem
limitar o aparecimento de novos temas e novos argumentos no desenrolar dos trabalhos propositivos.
São eles os seguintes:
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4.1

4.2
4.3

4.4

TAEs (Técnicos Administrativos em Educação): investir em qualidade para as condições de
trabalho e treinamento continuado. Manter ou aumentar o número atual de TAEs e
contratados.
Estudantes: qualificar os espaços frequentados pelos estudantes, tanto em sala de aula como
em áreas coletivas. Manter ou alcançar a relação de até 15 alunos por professor.
Professores: manter condições de trabalho e convivência, garantindo carga horária equilibrada
para ensino, pesquisa, extensão e administração, na graduação e na pós-graduação. Manter ou
aumentar o número atual de professores e investir em seu treinamento e atualização.
Relacionamento, hospitalidade e afeto: estimular a integração e práticas colaborativas entre as
pessoas e combater a homofobia, o machismo, o racismo, a xenofobia e todos os modos de
preconceito e intolerância. Fortalecer a recepção de pessoas e grupos colaborativos na Unidade,
prezando pela amizade, respeito e formação de parcerias para alcançar objetivos comuns.

4.5

Democracia e liberdade: fortalecer as práticas e instituições democráticas na Unidade, buscando
a liberdade de expressão, de pensamento, de criação, de movimento e de estar, de falar, de
escrever, de vestir, de aparentar, de representar e de vir a ser.

4.6

Espaço físico e infraestrutura: qualificar as áreas construídas existentes e aumentar no mínimo
em 50% a área atual. Construir o projeto de expansão no pátio interno da Unidade e considerar
as diversas alternativas apresentadas no Portfólio de Projetos da FAUrb (ver em
https://wp.ufpel.edu.br/faurb/ ). Otimizar permanentemente o uso de espaços disponíveis.
Qualificar o pátio e o entorno de espaços abertos na rua e no Bairro. Implementar melhorias
permanentes de infraestrutura.
Equipamento e mobiliário: renovar ou reparar o equipamento e mobiliário mediante sua
caducidade ou sua dificuldade de uso. Modernizar e ampliar o equipamento e mobiliário
disponível. Pode ser estimada a caducidade de metade do equipamento e mobiliário a cada dois
anos.
Recursos financeiros: trabalhar para aumentar os recursos da Unidade anualmente, por
aumento da dotação e por otimização de gastos. Pode ser estimada a necessidade de duplicar
os recursos disponíveis para a FAUrb anualmente, nos próximos três anos (alcançando oito vezes
o patamar de 2018 até 2021).

4.7

4.8
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Agenda para a elaboração do PDU FAUrb

Atividades e meses de elaboração

10

11

12

Organização
Oficinas de trabalho com os 3 setores,
reunião com o Reitor e oficina final

Dias sugeridos:
31/10: TAEs 11:30h
12/11: professores 15:00h
12/11: estudantes 18:00h
14/11: reunião com Reitor 10:00h
20/11: reunião final, conjunta, 17:00h

Redação
Divulgação
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Fichas para respostas às questões motivadores do PDU FAUrb

As fichas abaixo serão utilizadas nas oficinas presenciais, como motivadoras para a participação na
elaboração do PDU FAUrb.

Para melhorar agora a FAUrb sugiro ...

Para a FAUrb do futuro quero ...

Outra questão a considerar é ...
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