UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Memo. Circ. nº. 03.2013

Pelotas, 08 de julho de 2013.

Prezado(a) Diretor(a),

A Administração da UFPel, conforme seu compromisso programático, começa a
trabalhar pela qualificação dos cursos de graduação, com foco na busca da equidade das
condições de ensino na Universidade.
Inicialmente, torna-se indispensável a avaliação dos efeitos sobre a infraestrutura
acadêmica propiciados pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), criado pelo Decreto nº 6096/2007. Esse Decreto define, em
seu artigo 1º, que o REUNI tem como objetivo geral criar condições para a ampliação do
acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação. Fixa, ainda, no inciso I
do artigo 3º, que os recursos do Programa deverão dar suporte, especialmente, às despesas
com construção e readequação de infraestrutura e equipamentos necessárias à realização
dos objetivos do Programa. Portanto, o REUNI buscava a expansão da graduação e previa
que os recursos alocados deveriam ser direcionados para sustentar essa expansão.
Os dados disponíveis na Administração não trazem informações que permitam
avaliar os efeitos dos investimentos realizados na criação ou melhoria da infraestrutura
acadêmica, tais como laboratórios e acervo bibliográfico. De 2008 a 2012 foram investidos
26 milhões de reais na aquisição de equipamentos, demonstrando uma grande
oportunidade para que a infraestrutura fosse compatibilizada com as necessidades dos
cursos e para a promoção da qualidade dos mesmos.
Desta forma e considerando que o REUNI tinha seu foco na graduação vimos, por
este meio, oferecer as informações disponíveis sobre a aplicação de seus recursos em cada
unidade acadêmica e solicitar a V. Sa. outras informações que permitam melhor conhecer e
avaliar os impactos desse Programa nos cursos de graduação da UFPel.
Abaixo os valores de investimento realizados nas unidades acadêmicas desde a
adesão ao REUNI pela nossa universidade até dezembro de 2012:

Unidade Acadêmica
CA
CCQFA
CDTec
CEAD
CENG
CIM
CLC
Direito
Educação
Enfermagem
ESEF
FAEM
FAMED
FAT
FAURB
IB
ICH
IFM
IFSP
Meteorologia
Nutrição
Odontologia
Veterinária
TOTAL (R$)

Total de recursos capital de 2008/2012
1.880.709,83
3.269.160,75
3.872.280,81
170.285,37
4.051.938,14
265.358,27
123.884,97
182.565,76
125.320,63
263.057,15
419.824,58
1.185.246,48
1.201.702,10
300.232,93
431.766,53
1.122.368,76
1.409.372,06
2.222.902,81
111.661,55
427.124,82
362.978,06
589.252,08
2.093.920,72
26.082.915,16

Além dessas informações e para facilitar estamos encaminhando, para cada Unidade,
uma planilha que detalha os investimentos feitos em cada um de seus cursos.
A partir dos dados referidos, encarecemos aos gestores das unidades que informem
sobre como estes recursos foram investidos pelas Unidades em seus respectivos cursos, de
maneira a promover a execução adequada do seu(s) projeto(s) político-pedagógico(s).
As respostas as questões abaixo devem ser feitas da forma mais clara e objetiva
possível.
1) Forneça, para cada laboratório que recebeu investimentos do REUNI, as seguintes
informações:
a. denominação do laboratório
b. prédio em que está localizado
c. capacidade máxima de alunos por turma
d. disciplinas e cursos atendidos
i. da unidade
ii. de outras unidades
e. descrição sucinta da sua finalidade, com base no Projeto Pedagógico ou
nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos que o utilizam;

f. identifique as principais carências do laboratório que existiam antes do
REUNI
g. Identifique os equipamentos adquiridos com recursos do REUNI para o
laboratório e quais carências foram supridas
h. Informe se há equipamento(s) adquirido(s) para o laboratório que ainda
não tenha(m) sido instalado(s) e justifique
i. Informe se, para os equipamentos ainda não instalados, se há, no
laboratório, espaço físico e as demais condições requeridas
2) Informe se existem outro(s) bem(ns) adquirido(s) com os recursos do REUNI que
não tenha(m) sido instalado(s) em um dos laboratórios referidos no item anterior
(1) e justifique aquisição.
3) Apresente uma listagem dos títulos de livros adquiridos com estes recursos, caso
exista.
Tomamos a liberdade de sugerir que as informações solicitadas sejam preenchidas
em conjunto com os Coordenadores dos Cursos atendidos em cada laboratório e que sejam
encaminhadas à Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento da PROPLAN, até o dia
19 de julho de 2013.
Quaisquer esclarecimentos adicionais necessários para o provimento das
informações poderão ser obtidas junto a Coordenadoria de Planejamento e
Desenvolvimento (tel. 3921-1208 - Paulo ou Rodrigo).
Atenciosamente,

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento

