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Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta 1 
minutos, reuniram-se diretores e vice-diretores de Unidades Acadêmicas da 2 
Universidade Federal de Pelotas, na Sala de Reuniões da Escola Superior de Educação 3 
Física (ESEF) de acordo com a Lista de Presença em anexo para tratar da Ordem do Dia 4 
proposta. O professor Alexandre Marques, Diretor da ESEF disse de sua satisfação em 5 
receber a todos e se colocou à disposição para o que fosse necessário. Foi lembrado 6 
pelos presente a necessidade de tratar do item Segurança e Plano de Prevenção Contra 7 
Incêndio (PPCI), cujo encaminhamento foi direcionado para outra data. Compensação 8 
das aulas práticas entre as unidades. Foi apontado que deveria haver acordo entre os 9 
diretores e que os diretores não tem que ficar fazendo os pedidos de compensação. 10 
Mauricio comentou que PROPLAN alegou que não têm acesso aos dados das trocas. A 11 
alternativa seria consultar os diretores. Vera disse que recebeu e-mail informando as 12 
cargas práticas e o CD entende que não deve haver compensação monetária. Althen se 13 
manifestou dizendo que estamos trabalhando sob o aspecto exclusivamente financeiro e 14 
não os valores universitários. Não podemos compactuar com a ideia de ter que pagar 15 
pelas aulas como se fossem de outros, pois são de toda a universidade. Marcos, que 16 
participou da comissão da matriz, fez relato dos trabalhos realizados. William 17 
argumentou que os institutos básicos já não são mais os mesmos no sentido de que 18 
apenas prestam serviços. A contribuição é para todos os cursos. Alexandre entende que 19 
as compensações devem ser ação da gestão e, portanto, incluídas na matriz. Odir disse 20 
que há que se observar o critério para a distribuição e entender como funciona o critério. 21 
Vanda entende que a lógica da compensação é muito ruim porque introduz uma lógica 22 
financeira para a discussão entre as direções. Para Gilberto, a Veterinária entendeu que 23 
haveria um documento a ser encaminhado pelo fórum. Para Fabricio este ano é um ano 24 
eleitoral, não podemos gastar tempo em discutir e depois ter uma nova gestão. Para 25 
Simone a FAT não tem compensação e entende que soa como uma briga muito 26 
desnecessária. Sugere que o fórum pedisse uma atualização da agenda de compras. Vera 27 
propõe que se mantenha a matriz e que os institutos recebam o aporte necessário. 28 
Mauricio propõe que se faça a compensação e depois se discuta a complementação para 29 
todas as unidades. A matriz é a fonte dos problemas e não as compensações. Como 30 
membros da Comissão que elaborou a Matriz, Maurício e Sidney entendem que havia 31 
um aval do Fórum para que a Matriz fosse executada nos termos em que foi elaborada, 32 
sendo descabido, neste momento, propor qualquer providencia no sentido de não se 33 
aplicar esta Matriz, haja vista a concordância que se teve com respeito a sua elaboração. 34 
O melhor será discutir os critérios para compensação ou incluir a compensação como 35 
forma de distribuição pela gestão, mas para a próxima matriz. O melhor seria aceitar as 36 
compensações e que se solicite que a Proplan complemente a distribuição de forma que 37 
nenhuma unidade receba menos do que recebeu. Questão de ordem. Foi proposto que a 38 
Recomendação seja um documento do Fórum. Definir compensação para a próxima 39 
matriz. Despesas devem ser ressarcidas. Sugestão de que a universidade tenha um saldo 40 
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mínimo para custear despesas comuns. A recomendação acordada entre os presentes 41 
aponta para que seja aplicada a Matriz Orçamentária no que diz respeito às 42 
compensações de aulas práticas entre unidades. Sobre o tema da Matriz de Distribuição 43 
de Vagas e a discussão 2/1, Althen acha que o critério tem que ser relativo. Mauricio 44 
propõe levantamento das necessidades. Como o tema é bastante complexo Willian 45 
sugeriu que a discussão fosse aprofundada na próxima reunião. Nada mais havendo a 46 
tratar o coordenador Willian agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a 47 
reunião. Na sequência, foi redigida a presente Memória da reunião, que segue assinada 48 
pelo coordenador e tem anexada a respectiva lista de presenças. 49 
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