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Aos onze 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 do Instituto de Física e 3 
Matemática, de acordo com a Lista de Presença em anexo para tratar da Ordem do Dia 4 
proposta. Inicialmente o professor William fez uma apresentação do Instituto de Física e 5 
Matemática. Em seguida foi discutida a confirmação dos nomes indicados pelo Fórum 6 
para participar da Comissão da Pró Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) para 7 
analisar a situação dos Servidores Técnicos Administrativos da UFPEL. Foram 8 
confirmados os seguintes representantes: Rui, Gilberto, Fabricio, Sidney, Silvana. A 9 
seguir Althen sugeriu que o Fórum discutisse parâmetros mínimos para a Comissão 10 
levar à discussão. Willian sugeriu que o Fórum tivesse uma agenda de reuniões fixa, 11 
permitindo a discussão mais ampla de temas.  Foi aprovada a seguinte agenda: 12 
14/03/16, segunda-feira, Faurb, 16 H, Tema geral: caminhões no entorno do Campus 13 
Porto; 29/03/16, terça-feira, Nutrição, 8 H 30 min Tema geral: STAs; 20/04/16, quarta-14 
feira, Veterinária, 14 H 30 min, Tema geral: Orçamento; 12/05/16, quinta-feira, ICH, 19 15 
H (Museu do Doce); 03/06/16, sexta-feira, IB, 8 H 30 min. Luiz sugeriu que se discuta a 16 
questão das FGs e CDs junto com a discussão sobre STAs. Em seguida passou-se a 17 
tratar do tema sobre Matriz de Vagas Docentes discutido em reuniões anteriores 18 
principalmente no que tange à reposição de dois para um. Alexandre Marques sugere 19 
que o critério seja aplicado de forma diferenciada 2/1 para quem não for prejudicado e 20 
1/1 para aquelas unidades que não podem perder professores. Althen propõe que 21 
nenhuma unidade perca vaga neste momento que sejam feitas as reposições 1/1 e que 22 
seja revista a Matriz. Odir concorda parcialmente, mas entende que se deva estudar 23 
melhor a matriz de distribuição de vagas. Não concorda com a suspensão total de 2/1 24 
porque isso acabaria com a distribuição de vagas. Sidney segue a proposição no sentido 25 
de que seja relativizado o critério de 2/1 para as unidades que podem sustentar isso e 1/1 26 
para aquelas que demonstrem a necessidade de vagas. Luiz lembra que a vaga 27 
distribuída pela Matriz vai para as Unidades e não para os Cursos e isso cria um outro 28 
complicador. Willian fez uma apresentação da atual Matriz. Foram feitas diversas 29 
considerações acerca do atual modelo. Luiz sugere que se olhe para os cursos e não 30 
apenas para a Unidade. Gilberto entende que o Fórum deve se manifestar acerca da 31 
Matriz dizendo se acredita ou não no que ela propõe. Passou-se para os 32 
encaminhamentos. As propostas acerca da Matriz de Distribuição de Vagas foram as 33 
seguintes: 1) Althen, que se interrompa momentaneamente a distribuição de 2/1, as 34 
vagas continuam nas unidades geradas e que se faça um estudo da Matriz; 2) Odir 35 
propõe que não se suspenda a distribuição 2/1 se continue com a discussão de critérios; 36 
3) Alexandre, propõe que se rode a matriz e se aplique 2/1 para unidades que tem 37 
professor sobrando e para as unidades que precisam não se aplica. William encaminhou 38 
no sentido de que se votasse em primeiro lugar a proposta do Althen complementada 39 
por Vanda sintetizada em rodar ou não rodar a matriz. A proposta do Althen é de que 40 
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não se rode a matriz. Proposta do Alexandre Marques suspende-se o processo de 41 
distribuição de vagas e faz-se estudo para distribuição das vagas. Proposta da Vanda 42 
distribui-se as vagas existentes pelos critérios vigentes e suspende-se a distribuição 43 
futura de vagas. Sistematizando as propostas se chegou ao consenso com a seguinte 44 
proposta: o Fórum de Diretores recomenda a imediata suspensão do processo de 45 
distribuição de vagas na UFPEL, até a data de 30 de abril de 2016, quando deverá 46 
apresentar uma proposta de critérios para a Distribuição de Vagas. O encaminhamento 47 
foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o coordenador Willian 48 
agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a reunião. Na sequência, foi 49 
redigida a presente Memória da reunião, que segue assinada pelo coordenador e tem 50 
anexada a respectiva lista de presenças. 51 
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