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Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, reuniram-se 

diretores e vice-diretores de Unidades Acadêmicas da Universidade Federal de Pelotas, na 

Sala 130 do Instituto de Ciências Humanas (ICH), na Rua Alberto Rosa, 154, de acordo com a 

Lista de Presença em anexo para tratar da Ordem do Dia proposta. Inicialmente o professor 

Willian agradeceu ao professor Sidney Gonçalves Vieira, Diretor do Instituto de Ciências 

Humanas pela acolhida. Logo em seguida se definiu a pauta para a reunião: Informes, 

Segurança, Libras e Matriz de Distribuição de Vagas. A pauta foi aprovada e teve início a 

reunião. 1. Informes – Surto de Gripe e Caxumba. Foi feita a solicitação de orientação 

sobre providências que possam ser adotadas em virtude do surto de Caxumba e Gripe 

existentes na cidade. Com relação ao tema foi deliberado encaminhar ao Gabinete do reitor 

um pedido de informação. Eleições. Willian informou que foram inscritas cinco chapas para 

concorrer à Reitoria. A eleição, em primeiro turno, será nos dias 8 e 9 de junho. Será realizado 

um debate no dia 24/05 às 14 H no Auditório da Faculdade de Agronomia e outro no dia 

01/06 no Teatro Guarani. Os diretores relataram como tem se dado o calendário de visitas dos 

candidatos às unidades. Segurança. Alexandre relatou a preocupação com o final de contrato 

com os vigilantes, tendo em vista que na Faculdade de Direito não há mais Segurança. 

Simone relatou que observou que no Anglo as câmeras estão funcionando, mas ninguém tem 

claro o protocolo a ser adotado em caso de problemas. Adriana relatou que na Faculdade de 

Odontologia o problema se repete, porque os Seguranças são fundamentais para o 

atendimento ao público e à comunidade acadêmica. Entende que o serviço deveria ser 

mantido pelo menos durante o funcionamento das unidades. Luiz Eduardo lembra que vários 

projetos são desenvolvidos depois do horário de atendimento. Isabel explicou que na FAUrb 

há uma vigilância itinerante entre as unidades. Gilberto disse que no Capão do Leão há ronda 

móvel e a ideia parece ser substituir os vigias por câmeras. Sidney sugere que se faça o 

encaminhamento de uma solicitação de esclarecimento à Reitoria. Lúcia reiterou a 

proposição. Odir reforça o encaminhamento e solicita uma reunião com os responsáveis pelo 

setor. Foi aprovado o encaminhamento no sentido de solicitar uma reunião com a Pró-Reitoria 

de Infraestrutura e a Pró-Reitoria Administrativa. Libras. Simone relatou problema na 

disciplina de Libras em função das aulas práticas realizadas fora do horário das aulas, tendo 

em vista a necessidade de alimentação e outras despesas que não tem cobertura no contrato 

das intérpretes. Diversos diretores relataram problemas semelhantes e discordaram da atual 

política de terem que assumir as despesas correntes para funcionamento das unidades. Foi 

aprovado o encaminhamento de que Simone redija um documento para ser apreciado pelo 

Fórum para posterior encaminhamento ao COCEPE. Matriz de Alocação de Vagas 

Docentes. Odir fez relato das discussões ocorridas na Comissão de Alocação de Vagas 

Docentes. O principal indicador da Matriz tem sido o Número de Matrículas em Disciplinas 

Presenciais (Número de Alunos multiplicado pelo Número de Créditos da Disciplina). 

Atualmente se tem pensado em um indicador que reflita melhor a Força de Trabalho. 

Começou-se a analisar o número de créditos das disciplinas. Odir explicou 

pormenorizadamente os indicadores que estão sendo propostos pela Matriz. Os professores 
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Alexandre e Sidney se manifestaram no sentido de chamar a atenção para o fato de que a 

Matriz proposta continua medindo a situação existente na universidade, mas não aponta para 

as demandas buscadas pelos projetos de cada curso. Encerrada a pauta o professor Sidney 

agradeceu a todos pela presença. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião. 

Na sequência, foi redigida a presente Memória da reunião, que segue assinada pelo 

coordenador e tem anexada a respectiva lista de presenças. 
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