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 A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) viveu acelerado crescimen-

to, como resultado da política de expansão universitária no Brasil e dos pro-

gramas e ações governamentais para inclusão, acesso e permanência no 

ensino superior. Como outras Instituições Federais de Ensino Superior, a 

UFPel criou novos cursos, aumentou a oferta de vagas, expandiu considerav-

elmente seu patrimônio e alterou o modo de ocupação e relação com o ter-

ritório da cidade. Este processo consolidou na UFPel uma comunidade 

acadêmica plural que, pelo aumento do número de servidores e pela modifi-

cação do perfil e do modo de ingresso dos estudantes, é hoje composta por 

pessoas de diversas localidades, realidades e culturas, que compõem uma 

comunidade múltipla, dialógica e verdadeiramente diferente.

 No entanto, enquanto outras universidades públicas viveram esse pro-

cesso otimizando crescimento e qualificação, a UFPel agravou suas deman-

das, suas carências e suas desigualdades, acumulando problemas que com-

prometem significativamente o potencial técnico, científico e cultural da insti-

tuição. Esse hiato entre ampliação e desenvolvimento deve-se, fundamental-

mente, à perda da oportunidade de incorporar à estrutura institucional uni-

versitária um real e coletivo processo de planejamento. Tal processo havia de 

ter refletido o verdadeiro espírito democrático, os anseios da comunidade 

acadêmica - não se limitando a intuitos exclusivos de uma gestão em exercício 

- e, assim, priorizado, sobre qualquer outra demanda institucional, as ativi-

dades de ensino, extensão e pesquisa.

 Atualmente, o que se observa é a inoperância institucional na maioria 

dos setores. A ocupação de muitos cargos continua sendo definida exclusiva-

mente por questões políticas, perpetuando o panorama que, como instituição 

crítica, produtora de reflexão e conhecimento, a Universidade deveria ter 

superado. Diante da falta de articulação da administração central com as 

RECONHECENDO O CENÁRIO
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unidades acadêmicas, se acentuam o isolamento e os problemas que afligem 

toda a comunidade acadêmica. A desarticulação entre os setores administra-

tivos, a evidente carência de mapeamento e simplificação de processos resul-

ta no uso de protocolos instáveis, lentos, ineficazes e desconhecidos por 

muitos, que contribuem para sobrecarregar a administração das unidades e 

dos cursos.

 Tal cenário reflete, nitidamente, a incapacidade que a gestão institucio-

nal tem tido para diagnosticar, estabelecer prioridades e enfrentar desafios, 

perpetuando uma cultura política desgastada, que se funda na centralização 

do poder, na falta de transparência e no afastamento da comunidade 

acadêmica da tomada de decisões. Do mesmo modo, o diálogo com a socie-

dade tem sido frágil, permeado por ações que não valorizam nem incentivam 

as iniciativas que já são desenvolvidas nas unidades acadêmicas. A UFPel con-

tinua carente de uma estrutura institucional que instaure um processo ade-

quado de planejamento, que aceite o protagonismo da própria comunidade 

acadêmica e que considere as dimensões do meio ambiente, das paisagens 

rural e urbana, levando em conta o contexto regional, tanto a natureza, 

quanto os espaços construídos e a cidadania.

 Na UFPel, existem também enormes dificuldades em administrar a área 

acadêmica, prejudicando a qualidade do ensino, da extensão e da pesquisa. As 

coordenações de cursos e unidades acadêmicas enfrentam uma situação par-

adoxal: ao mesmo tempo em que estão próximas dos problemas e, portanto, 

melhor identificam as soluções, sofrem de continuada carência de autonomia, 

além de mínima valorização institucional. Não existe uma política institucion-

al de qualificação contínua dos cursos e, ainda mais preocupante, os dados 

avaliativos existentes não são usados para qualificar os cursos. O aluno é sub-

metido a uma série de dificuldades que já deveriam estar superadas: 

condições inadequadas de transporte, de segurança, de alimentação e de 

moradia, além da precariedade das instalações de salas de aula, laboratórios e 

bibliotecas. Tantas dificuldades impactam na qualidade do ensino, da 

extensão e da pesquisa, aumentando a insatisfação - antigo sentimento dessa



05

 comunidade -, a competitividade pelos poucos recursos disponibilizados e a 

descrença de que se possa viver em uma Universidade diferente, na qual pes-

soas, processos e estruturas estejam mais próximos. Por fim, esse cenário de 

incapacidade e descrença alimenta outro sentimento: o desânimo, que desa-

fia a possibilidade de apostar em mudanças positivas.

 Propõe-se um processo de valorização das diferenças, com efetiva 

compreensão das desigualdades e verdadeiras possibilidades de compartil-

hamento. Um cenário onde uma UFPel diferente é possível, capaz de motivar 

a comunidade acadêmica, plena de competências e habilidades, na busca por 

uma Universidade justa e de qualidade. Praticar a democracia e a transparên-

cia, garantindo aos atores sociais a possibilidade de a ela pertencer e mo-

tivando a vontade de por ela lutar. Uma UFPel melhor, mais forte e mais con-

soante se faz com os valores que se encontram nos cursos e nas unidades 

acadêmicas. Um cenário que aproxime culturas e saberes, valorize o papel 

social da Universidade e a prática da democracia direta, evidenciando talen-

tos, ideias e esforços inovadores, recuperando sonhos e reconquistando a 

esperança.

“Uma UFPel Diferente” se contrói  coletivamente

 As propostas coletivas para “Uma UFPel Diferente” começaram a ser 

constituídas no primeiro trimestre de 2015, quando duas principais razões 

motivaram a organização do grupo. Foram elas (1) a necessidade de fazer 

uma discussão ampla e aberta sobre a Universidade, com enfoque temático, 

não voltado prioritariamente ao processo eleitoral que teria em 2016; (2) a 

urgência em inverter a lógica personalista e partidária que pauta tradicional-

mente a constituição de grupos políticos na UFPel. Assim, o coletivo “Uma 

UFPel Diferente” se mobilizou em torno de ideias, não ao redor de nomes ou 

organizações externas à instituição.
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 Nossa metodologia de trabalho, ao longo do primeiro ano de atividades, 

foi focada na realização de seminários temáticos, abertos a toda a comuni-

dade acadêmica, nos quais foram discutidos temas fundamentais para a 

UFPel, como matrizes de alocação de recursos financeiros e docentes, acesso 

e permanência na Universidade pública, relações entre extensão, cultura e 

arte e processos avaliativos de alunos, servidores e cursos. 

 No segundo semestre de 2015, em decorrência desse processo de con-

strução coletiva, o grupo decidiu ter candidatura própria para as eleições de 

2016. No entanto, foram adotadas duas estratégias diferentes do que histori-

camente se pratica na UFPel. Primeiro, a escolha de nomes para candidatos a 

reitor e vice-reitor foi feita somente no final do ano, de forma que a indicação 

dos nomes fosse tão coletiva quanto vinha sendo a construção temática e o 

debate das ideias. Segundo, aceitamos o desafio de compreender a diferença 

como uma qualidade, e não como um problema. Optamos desde o princípio 

pela construção de pontes, ao invés de muros. Nesse modelo, a inteligência 

coletiva, e não a sobreposição das inteligências individuais, foi a grande 

responsável pela elaboração do presente programa de gestão, feito de modo 

democrático e participativo.
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 Nosso programa é alicerçado num efetivo compromisso com a 

diferença, no empenho em  resgatar o valor das decisões colegiadas no cum-

primento do papel da Universidade, em compreender e respeitar diferenças 

como pré-requisito para o combate efetivo das desigualdades. O compromis-

so com a diferença barra a exclusão do outro, reconhece e inclui o pensamen-

to divergente como necessário para o pleno desenvolvimento da comunidade 

acadêmica como um todo. Um programa de gestão que reconhece no outro o 

esforço empenhado, busca coletivamente a melhor forma de realizar o que 

ainda não foi conquistado, solidariamente.

 A diferença está também na busca de um modo alternativo de adminis-

trar a Universidade, um modo que seja baseado na descentralização, na trans-

parência e no caráter participativo. Queremos uma UFPel que conviva com a 

diferença e a reconheça em sua missão, valorizando a pluralidade expressada 

em seus diferentes colegiados, setores, linhas de pesquisa e ações extensioni-

stas. Entendemos que administrar a Universidade deve ser objeto de perma-

nente debate, e compreendemos que aqueles que conhecem a realidade 

diária da instituição, sua história, sua cultura e sua missão fundamental, pois 

nela estudam e trabalham, estão em melhor posição para organizá-la do que 

entidades externas à Universidade. 

 Por isso mesmo, diferente é a UFPel que rompe com antigas práticas 

desgastadas, ineficientes e excludentes, em favor de um modo compartilhado 

e agregador de gerir, avaliar, planejar e decidir. Na maneira singular de 

encaminhar um longo e necessário processo de transformação está também 

a diferença.  

CONCEITUANDO DIFERENÇA
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 O convívio com as diferenças estimula também a flutuação criadora das 

múltiplas peculiaridades que formam o grande arquivo da alteridade. Alimen-

ta, pela pluralidade de forças que gera, a experiência crítica como motor da 

emancipação do pensamento e da ação.Sem exclusões, sem anulações, 

propõe-se o novo pela composição dos diferentes como possibilidade de que 

se instaure outro modo de conviver, de produzir conhecimento, de envolver 

diferentes setores da sociedade, e de sentir e fazer uma Universidade. 

 A compreensão do cenário no qual se encontra a comunidade universi-

tária, hoje, recomenda que se estabeleçam diálogos entre as áreas, entre as 

disciplinas e entre as pessoas. A condição ético-existencial que atomiza o ser 

humano pela exclusão forçada das diferenças é decorrência de um espírito 

normativo que expressa um modo totalizante de poder. Identidade e 

diferença são criações culturais (Tomaz Tadeu da Silva, 2009) e no constante 

devir de todas as formas de existência, somos processos em permanente 

modificação, fluídos de convergência e divergência. Desdobrando o conceito 

de Stuart Hall (2006), é preciso reconhecer que não somos uma comunidade 

unificada e que tal condição não se faz possível na contemporaneidade. Como 

observou o sociólogo, é na diferença que construímos nossas identidades 

(Hall, 2006). Vemos nisso uma grande potência da diferença, pois “toda a 

identidade tem necessidade daquilo que lhe falta” (Hall, 2009, p.110). 

Pelas nossas diferenças, necessitamos uns dos outros, e se a pluralidade é 

fonte de tensão e contradição, a construção de identidades coletivas - sejam 

elas de resistência ou de projeto, como nos movimentos sociais organizados -, 

depende da interação com distintos atores sociais, depende da diferença 

vivenciada intensamente na sociedade em rede (Castells, 1999). 

 Cabe considerar ainda que “uma universidade que não objetive se dedi-

car exclusivamente à formação de profissionais para o mercado de trabalho, 

mas que queira educar, não pode ficar circunscrita à realidade de uma só cul-

tura. Por sua própria natureza, nela estão depositadas as condições que 

devem assegurar um diálogo constante entre todas as culturas (...)” 
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(Wanderley, 1983, p. 36). Nossa multifacetada comunidade acadêmica, como 

tantas outras, enfrenta o grande desafio de incluir as diferenças culturais, de 

incorporar de modo transversal em seus programas, pesquisas e demais 

ações a diversidade, de incluir entre seus discentes, docentes e técnicos, 

homens e mulheres de culturas historicamente excluídas da formação das 

universidades brasileiras (ver Olive 2002, Almeida Filho et. al. 2005). 

 Incluir quilombolas, indígenas e pessoas de outras culturas tradicionais, 

os mais variados gêneros, pessoas com deficiências, uma incomensurável 

gama de diferenças e de diferentes, requer o firme propósito de mudar a 

condição vigente em favor de uma educação para a diversidade. Como asse-

gurou Paulo Freire, "ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os 

outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos con-

statando apenas. A acomodação em mim é apenas o caminho para a inserção, 

que implica decisão, escolha, intervenção na realidade" (FREIRE 2008, p. 77).

 A compreensão e o respeito à diferença se mostram, portanto, indisso-

ciáveis do combate às desigualdades e da suplantação de hegemonias, o que 

se faz urgente e necessário na UFPel e requer uma ação livre, calcada numa 

prática política que “não pode separar o agente, a ação e o efeito da ação” 

(CHAUÍ, 2013, p. 113). Ultrapassam os limites do mero debate ideológico, é 

preciso reconhecer que a transformação na UFPel “deve ser simultanea-

mente subjetiva e objetiva: a prática dos homens precisa ser diferente para 

que suas ideias sejam diferentes” (CHAUÍ, 1980, p. 80).
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 Uma das tarefas mais complexas no nosso compromisso com a 

diferença foi traçar linhas que apontem uma direção para esse processo de 

mudança. Com esse objetivo, construímos uma lista de sete princípios que 

delimitam nossas ações e balizam a construção desse programa de gestão. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES
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 1. APROXIMAÇÃO: Aproximar pessoas, processos e estruturas
A UFPel tem uma característica diferente de outras Universidades - contam-

os com centenas de prédios entre próprios e alugados. Isso tem favorecido o 

afastamento gradual entre as pessoas, os processos e as estruturas. Estu-

dantes, técnico-administrativos e professores do Campus Capão do Leão 

estão fisicamente distantes dos estudantes, técnico-administrativo e profes-

sores que estão no Anglo, Porto, Centro e Fragata. Vivemos em ilhas de 

saberes, de experiências e histórias que não se comunicam, gerando assim um 

modelo de Universidade que não dialoga entre si. Ao alimentar-se nos própri-

os nichos, deixa-se de usufruir do verdadeiro espírito da Universidade. 

Acreditamos em estratégias para minimizar a falta de interlocução e inte-

gração entre as diferentes áreas, sem deixar de tirar proveito da maior aproxi-

mação com a sociedade que a atual dispersão de campi propiciou, integrando 

setores da universidade à vida urbana. É possível compartilhar mais, reduzir 

os custos de manutenção e as distâncias.

 2. EQUIDADE: Valorizar as diferenças e diminuir as desigualdades
Aplicar a mesma métrica para avaliar as necessidades da nossa comunidade 

universitária acentua diferenças e gera desigualdades - precisamos de uma 

gestão que reconheça e valorize as diferenças e trabalhe fortemente para 

diminuir as desigualdades. Nosso intuito é que isso aconteça a partir de 

estudo colaborativo e minucioso de todas as necessidades de cada curso e de 

cada unidade. Conhecer a situação do outro é fundamental para exercitar a 

solidariedade acadêmica. Reconhecer as diferenças é um dos caminhos para 

vencer a intolerância e a desigualdade. Apostamos na criação de um fórum 

permanente entre a gestão central e as unidades acadêmicas, e dessas entre 

si, para que possamos dialogar sobre as diferenças tanto de espaço, saberes e 

recursos, como de gênero, etnia, geração e condição social. 
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 3. COMPARTILHAMENTO: Compartilhar recursos, espaços e saberes
O modelo de alocação por nichos dificulta o compartilhamento, tanto com a 

comunidade universitária quanto com a sociedade na qual a UFPel está 

inserida. É difícil apropriar-se dos conceitos de uma Educação Popular com 

um modelo de formação humana e técnica que não integra as diferentes 

áreas e não promove o compartilhamento de recursos, espaços e saberes. 

Precisamos ser capazes de criar estratégias para minimizar a lacuna entre 

formação profissional e formação humana. Além disso, temos que valorizar e 

qualificar nosso patrimônio histórico-cultural, composto de prédios, museus, 

acervos, registros, histórias e imagens que merecem ser compartilhadas com 

a própria comunidade acadêmica e com a sociedade. Não podemos reforçar 

um modelo no qual laboratórios e equipamentos têm "donos", no qual setores 

são confundidos com pessoas. Compartilhar é chave para o futuro da UFPel.

 4. DESCENTRALIZAÇÃO: Descentralizar o poder
Por conta de uma estrutura rígida e superada, na qual a gestão central con-

centra poder, força de trabalho e recursos financeiros, as unidades acadêmi-

cas e as coordenações de curso têm reduzida capacidade de decisão e 

autonomia institucional. A descentralização das ações decisórias pode e deve 

favorecer a democracia, a tolerância, a solidariedade e o acesso ao conheci-

mento. Descentralizar também envolve a ampliação de autonomia dos cursos 

e unidades acadêmicas em relação à gestão, e a ampliação de autonomia das 

pró-reitorias em relação aos gabinetes do reitor e vice-reitor. 

 5. PERTENCIMENTO: Estimular o senso de pertencimento
O sentimento de pertencimento é a crença subjetiva de identidade que une 

distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de 

uma coletividade. Esta é uma questão local, mas que se articula com questões 

contemporâneas presentes em outras Universidades brasileiras e de outros 

países. Sentir-se pertencente ao local de trabalho, de estudo e de formação 

requer condições dignas para tanto. A falta de espaços de convivência, de 

estudo, de programas de promoção da saúde, atividades artísticas e culturais 

de integração têm gerado um pertencimento muito frágil, incapaz de
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 aproximar efetivamente as pessoas que circulam pela UFPel. Esse princípio é 

subjetivo e demorará um tempo para ser modificado, mas um passo nessa 

direção deve ser dado e criar ferramentas que promovam o acolhimento dos 

que chegam à UFPel é fundamental para isso.

 6. TRANSPARÊNCIA: Garantir a transparência em todos os setores da 
UFPel
Transparência não se faz com relatórios que mostram fatias pré-selecionadas 

de um todo ou constituições de grupos de trabalho para tomar decisões que 

não são respeitadas, uma falsa democracia. É fundamental uma gestão de 

informações que sejam livremente disponibilizadas, sem filtros, para toda a 

comunidade. A democracia numa Universidade pública, gratuita e social-

mente referenciada também envolve transparência no uso e na prestação de 

contas do dinheiro público. 

 7. GRATUIDADE: Preservar a Universidade pública, 100% gratuita, 
socialmente referenciada e de qualidade
Proteger a Universidade de políticas privatizantes é compromisso de nossa 

gestão. Temos que estabilizar e expandir sempre com qualidade no campo do 

ensino, da extensão e da pesquisa.   Para que isso aconteça, é necessário 

reconhecer que desenvolvimento acadêmico e compromisso social são com-

plementares, não antagônicos. A comunidade tem sido espectadora, e não 

protagonista do trabalho desenvolvido na UFPel, o que fere a própria razão 

de existir da Universidade. Trabalharemos por uma UFPel a serviço de uma 

sociedade que precisa ser ouvida, participar ativamente e usufruir do conhec-

imento produzido no espaço acadêmico. A ampliação de acesso e a garantia 

de permanência são compromissos imprescindíveis na gestão “Uma UFPel 

Diferente”.
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 O convívio com as diferenças estimula também a flutuação criadora das 

múltiplas peculiaridades que formam o grande arquivo da alteridade. Alimen-

ta, pela pluralidade de forças que gera, a experiência crítica como motor da 

emancipação do pensamento e da ação.Sem exclusões, sem anulações, 

propõe-se o novo pela composição dos diferentes como possibilidade de que 

se instaure outro modo de conviver, de produzir conhecimento, de envolver 

diferentes setores da sociedade, e de sentir e fazer uma Universidade. 

 A compreensão do cenário no qual se encontra a comunidade universi-

tária, hoje, recomenda que se estabeleçam diálogos entre as áreas, entre as 

disciplinas e entre as pessoas. A condição ético-existencial que atomiza o ser 

humano pela exclusão forçada das diferenças é decorrência de um espírito 

normativo que expressa um modo totalizante de poder. Identidade e 

diferença são criações culturais (Tomaz Tadeu da Silva, 2009) e no constante 

devir de todas as formas de existência, somos processos em permanente 

modificação, fluídos de convergência e divergência. Desdobrando o conceito 

de Stuart Hall (2006), é preciso reconhecer que não somos uma comunidade 

unificada e que tal condição não se faz possível na contemporaneidade. Como 

observou o sociólogo, é na diferença que construímos nossas identidades 

(Hall, 2006). Vemos nisso uma grande potência da diferença, pois “toda a 

identidade tem necessidade daquilo que lhe falta” (Hall, 2009, p.110). 

Pelas nossas diferenças, necessitamos uns dos outros, e se a pluralidade é 

fonte de tensão e contradição, a construção de identidades coletivas - sejam 

elas de resistência ou de projeto, como nos movimentos sociais organizados -, 

depende da interação com distintos atores sociais, depende da diferença 

vivenciada intensamente na sociedade em rede (Castells, 1999). 

 Cabe considerar ainda que “uma universidade que não objetive se dedi-

car exclusivamente à formação de profissionais para o mercado de trabalho, 

mas que queira educar, não pode ficar circunscrita à realidade de uma só cul-

tura. Por sua própria natureza, nela estão depositadas as condições que 

devem assegurar um diálogo constante entre todas as culturas (...)” 

OBJETIVOS

 Após a definição dos nomes que representariam o coletivo “Uma UFPel 

DIFERENTE” no processo eleitoral de 2016, o interlocutor do grupo, 

pré-candidato a reitor, teve a oportunidade de conversar, durante o Fórum 

Social Mundial realizado em Porto Alegre no início deste ano, com duas figu-

ras icônicas da educação no cenário internacional: o professor Boaventura de 

Sousa Santos e o professor Naomar de Almeida Filho.

 Nas últimas décadas, Naomar e Boaventura contribuíram significativa-

mente para a avaliação dos desafios atuais das universidades no Brasil e no 

Mundo. Propuseram maneiras inovadoras de combater o modo reativo (ao 

sabor de pressões), dependente (incorporando lógicas sociais e institucionais 

exteriores sem a necessária revisão crítica) e imediatista (sem planejar em 

longo e médio prazos) com o qual as universidades vêm sendo administradas 

(Santos; Almeida Filho, 2008). Ao reconhecerem que a universidade, em 

especial a brasileira a latino-americana, promove um conhecimento frag-

mentário e distante da práxis social (Santos, 1995; Santos, Almeida Filho, 

2008), eles apontaram para a necessidade de implantar políticas afirmativas 

(Almeida Filho et. al. 2005) e outros meios que façam frente à crise institucio-

nal induzida nas universidades por via da crise financeira, da escassez de 

recursos que prejudica não somente a adequada realização de suas ativi-

dades fins, mas a própria autonomia universitária.  

 No Fórum Social Mundial desse ano, em meio a conversas sobre a uni-

versidade e sociedade, o professor Boaventura fez a seguinte provocação ao 

interlocutor do grupo: “Jovem, qual a revolução que pretendes fazer na 

UFPel”?
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 Entendendo que o grupo “Uma UFPel Diferente” não poderia se omitir 

diante de um desafio dessa grandeza, os objetivos de nosso programa de 

gestão procuram responder também à provocação de Boaventura Santos, e 

nosso objetivo de gestão é: 

 “Promover uma REVOLUÇÃO UNIVERSITÁRIA, concretizada por ações que 
se alinham em três frentes revolucionárias, todas urgentes e necessárias para o 
futuro da UFPel: revolução acadêmica, revolução institucional e revolução nas 
relações pessoais”. 
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 As ações propostas por “Uma UFPel Diferente” estão alinhadas com os 

sete princípios assumidos pelo movimento e buscam fomentar uma mudança 

profunda da Universidade. Para que se tenha uma apresentação mais efici-

ente de tais ações, elas puderam ser reagrupadas em três revoluções 

necessárias ao futuro da UFPel. Resultantes dos anseios da comunidade 

acadêmica e da sociedade, estas três frentes revolucionárias procuram sin-

tetizar ideias e desejos compartilhados ao longo de quase três semestres, nas 

reuniões abertas dos cinco grupos de trabalho que contaram com a partici-

pação de centenas de pessoas. Para fazer jus a um processo tão plural e inclu-

sivo, as propostas foram aqui organizadas didaticamente, de acordo com as 

revoluções pretendidas, reagrupando ações afins, compromissos e metas, 

sempre precedidas por um texto de apresentação sensível ao sentido geral de 

cada revolução necessária.

AÇÕES REVOLUCIONÁRIAS
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 1. APROXIMAÇÃO: Aproximar pessoas, processos e estruturas
A UFPel tem uma característica diferente de outras Universidades - contam-

os com centenas de prédios entre próprios e alugados. Isso tem favorecido o 

afastamento gradual entre as pessoas, os processos e as estruturas. Estu-

dantes, técnico-administrativos e professores do Campus Capão do Leão 

estão fisicamente distantes dos estudantes, técnico-administrativo e profes-

sores que estão no Anglo, Porto, Centro e Fragata. Vivemos em ilhas de 

saberes, de experiências e histórias que não se comunicam, gerando assim um 

modelo de Universidade que não dialoga entre si. Ao alimentar-se nos própri-

os nichos, deixa-se de usufruir do verdadeiro espírito da Universidade. 

Acreditamos em estratégias para minimizar a falta de interlocução e inte-

gração entre as diferentes áreas, sem deixar de tirar proveito da maior aproxi-

mação com a sociedade que a atual dispersão de campi propiciou, integrando 

setores da universidade à vida urbana. É possível compartilhar mais, reduzir 

os custos de manutenção e as distâncias.

 2. EQUIDADE: Valorizar as diferenças e diminuir as desigualdades
Aplicar a mesma métrica para avaliar as necessidades da nossa comunidade 

universitária acentua diferenças e gera desigualdades - precisamos de uma 

gestão que reconheça e valorize as diferenças e trabalhe fortemente para 

diminuir as desigualdades. Nosso intuito é que isso aconteça a partir de 

estudo colaborativo e minucioso de todas as necessidades de cada curso e de 

cada unidade. Conhecer a situação do outro é fundamental para exercitar a 

solidariedade acadêmica. Reconhecer as diferenças é um dos caminhos para 

vencer a intolerância e a desigualdade. Apostamos na criação de um fórum 

permanente entre a gestão central e as unidades acadêmicas, e dessas entre 

si, para que possamos dialogar sobre as diferenças tanto de espaço, saberes e 

recursos, como de gênero, etnia, geração e condição social. 

 1. Revolução acadêmica
O ensino deve ser muito mais do que sala de aula. Revolução acadêmica é 

inspirar não só os alunos, mas todos os envolvidos no processo de aprendiza-

do. Fazê-los sonhar, pensar e incitá-los a aproveitar ao máximo aquilo que a 

Universidade pode oferecer. É criar o sentimento de pertencimento e acolhi-

mento. Revolução acadêmica é unir os cursos e dar suporte e recursos para a 

implantação de um ensino consubstanciado à pesquisa e à extensão. Rev-

olução acadêmica não é intensificar processos de avaliação interna dos 

cursos, mas analisar a avaliação existente e garantir os recursos e meios para 

que as deficiências sejam sanadas. Revolução acadêmica é fomentar teatro, 

dança, música, atléticas. É realizar mostras universitárias de música, pintura, 

fotografia, poesia, xadrez e botão. Revolução acadêmica é implantar a escola 

de aplicação. Revolução acadêmica é escutar os colegiados e estudantes dos 

cursos, de modo a compreender suas necessidades e anseios. Revolução 

acadêmica é disponibilizar um espaço permanente para expor a produção 

científica, cultural e artística da comunidade acadêmica. É institucionalizar 

processos que não sejam alterados a cada ciclo de matrícula, criando insegu-

rança e dúvida entre alunos e professores e, especialmente, entre secretários 

de cursos e coordenadores.

 Conversão da Pró-Reitoria de Graduação em uma Pró-Reitoria de 

Ensino, que proponha pedagogias universitárias que trabalhem na diferença, 

livres de preconceitos e visando a integração e o pertencimento da comuni-

dade acadêmica na UFPel. 

 Reorientação do processo avaliativo interno, a ser liderado pela 

Comissão Própria de Avaliação, atuante e colaborativa, que não se restrinja 

aos critérios do MEC (graduação) e da CAPES (pós-graduação), e norteie 

políticas de qualificação efetiva dos cursos e de seus servidores docentes e 

técnicos.

 Reorganização dos projetos pedagógicos de curso de modo que a 

extensão e a pesquisa sejam efetivamente indissociáveis do ensino, por meio 

do rompimento com o modelo de formação que compreende o ensino como 

direito de todos, e a extensão e a pesquisa como privilégio de alguns.



18

 3. COMPARTILHAMENTO: Compartilhar recursos, espaços e saberes
O modelo de alocação por nichos dificulta o compartilhamento, tanto com a 

comunidade universitária quanto com a sociedade na qual a UFPel está 

inserida. É difícil apropriar-se dos conceitos de uma Educação Popular com 

um modelo de formação humana e técnica que não integra as diferentes 

áreas e não promove o compartilhamento de recursos, espaços e saberes. 

Precisamos ser capazes de criar estratégias para minimizar a lacuna entre 

formação profissional e formação humana. Além disso, temos que valorizar e 

qualificar nosso patrimônio histórico-cultural, composto de prédios, museus, 

acervos, registros, histórias e imagens que merecem ser compartilhadas com 

a própria comunidade acadêmica e com a sociedade. Não podemos reforçar 

um modelo no qual laboratórios e equipamentos têm "donos", no qual setores 

são confundidos com pessoas. Compartilhar é chave para o futuro da UFPel.

 4. DESCENTRALIZAÇÃO: Descentralizar o poder
Por conta de uma estrutura rígida e superada, na qual a gestão central con-

centra poder, força de trabalho e recursos financeiros, as unidades acadêmi-

cas e as coordenações de curso têm reduzida capacidade de decisão e 

autonomia institucional. A descentralização das ações decisórias pode e deve 

favorecer a democracia, a tolerância, a solidariedade e o acesso ao conheci-

mento. Descentralizar também envolve a ampliação de autonomia dos cursos 

e unidades acadêmicas em relação à gestão, e a ampliação de autonomia das 

pró-reitorias em relação aos gabinetes do reitor e vice-reitor. 

 5. PERTENCIMENTO: Estimular o senso de pertencimento
O sentimento de pertencimento é a crença subjetiva de identidade que une 

distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de 

uma coletividade. Esta é uma questão local, mas que se articula com questões 

contemporâneas presentes em outras Universidades brasileiras e de outros 

países. Sentir-se pertencente ao local de trabalho, de estudo e de formação 

requer condições dignas para tanto. A falta de espaços de convivência, de 

estudo, de programas de promoção da saúde, atividades artísticas e culturais 

de integração têm gerado um pertencimento muito frágil, incapaz de

 Adequação e compatibilização de projetos pedagógicos de cursos, que 

permitam a unificação de disciplinas básicas e facilitem a “mobilidade” estu-

dantil.

 Ampliação do rol de disciplinas e conteúdos programáticos que abor-

dem as temáticas da sexualidade e identidade de gênero, questões étnico-ra-

ciais e direitos humanos, ampliando o que se prevê nas leis de diretrizes 

nacionais em favor da transversalidade de tais temáticas nos currículos, inde-

pendentemente do perfil e do nível do curso.

 Reserva de bolsas para as ações afirmativas, tanto nos cursos de gradu-

ação quanto na pós-graduação, fortalecendo as condições necessárias para a 

inclusão de estudantes em condição de vulnerabilidade em projetos de 

ensino, extensão e pesquisa.

 Alocação de bolsas conforme os interesses inerentes às linhas de for-

mação dos alunos e não conforme o currículo dos professores proponentes, 

invertendo a lógica vigente, priorizando a demanda, não a produtividade.

 Autonomia das instâncias administrativas dos cursos e unidades 

acadêmicas para tomada de decisões sobre questões acadêmico-pedagógi-

cas, como quebra de pré-requisitos, aprovação de projetos de ensino, pesqui-

sa e extensão, entre outros, baseada num modelo de gestão horizontal.

 Estudo para implantação da Escola de Aplicação da UFPel.

 Reestruturação da coordenadoria das licenciaturas. 

 Criação de programa multidisciplinar de estágios e fortalecimento dos 

laços entre a UFPel e as redes públicas de ensino.

 Institucionalização de uma política ampla e eficiente de Ensino a Distân-

cia na UFPel. 

 Desenvolvimento e aprimoramento de infraestrutura para o Ensino a 

Distância na UFPel, incluindo internet estável, rápida e efetiva, disponibili-

zação de pessoal técnico especializado e de recursos financeiros para EaD em 

todas as unidades.

 Adequação das bibliotecas dos cursos em relação ao número de exem-

plares dos títulos que fazem parte da bibliografia básica e complementar das 

disciplinas.
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 Criação da Biblioteca Central da UFPel. 

 Estímulo à implantação e qualificação de bibliotecas digitais.

 Ampliação da política de melhoria de todas as salas de aula da UFPel em 

termos de conforto térmico, ventilação, iluminação, mobiliário, acústica, 

recursos eletrônicos e internet.

 Qualificação dos laboratórios de ensino, extensão e pesquisa da UFPel, 

com dotação orçamentária compatível com suas necessidades, levando em 

conta as disciplinas, projetos e demandas sociais por eles atendidas.

 Estímulo ao uso coletivo dos espaços por servidores, tanto docentes 

quanto técnico-administrativos. 

 Garantia de implementação de processos de cadastro de programas de 

ensino, extensão e pesquisa e implantação de um sistema efetivo de acom-

panhamento, avaliação e divulgação.

 Criação de uma agência de apoio a coordenadores de projetos, que se 

dedique à identificação de fontes e linhas de financiamento, que relacione 

competências e oportunidades e que preste assessoria à elaboração, ade-

quação e desenvolvimento de propostas.

 Envolvimento da comunidade acadêmica e externa na concepção e 

planejamento das atividades de extensão e cultura.

 Valorização, divulgação e promoção das atividades de extensão e cultu-

ra por meio de ações como o desenvolvimento de um Centro de Eventos da 

UFPel, e a reimplantação da Coordenação de Patrimônio Cultural. Conse-

quentemente, se inaugurará uma política de conservação e recuperação dos 

acervos da Universidade (edificados, museológicos, técnico-científi-

co-históricos, materiais e imateriais).

 Constituição da Comissão Permanente de Captação de Recursos para  

 Recuperação do Patrimônio Cultural da UFPel.

 Elaboração e implantação da Rede de Museus da UFPel.

 Priorização da execução do projeto Laneira Casa dos Museus.  

 Valorização das atividades de extensão e cultura nas matrizes de alo-

cação de pessoas e recursos financeiros e nos concursos públicos. 

 Constituição da Comissão Permanente de Captação de Recursos para 

Recuperação do Patrimônio Cultural da UFPel.
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 Elaboração e implantação da Rede de Museus da UFPel.

 Priorização da execução do projeto Laneira Casa dos Museus.  

 Valorização das atividades de extensão e cultura nas matrizes de alo-

cação de pessoas e recursos financeiros e nos concursos públicos. 

 Criação do Campus Engenharias, envolvendo os prédios da Cotada, 

Alfândega, casas e terrenos da UFPel, contíguos aos prédios existentes e  

situados numa mesma área da cidade. 

 Elaboração de estratégias para a ampliação do acesso e oferta às bolsas 

de iniciação científica, inclusive por meio de ações afirmativas.

 Planejamento plurianual para o edital CTINFRA, ampliando o acesso e 

desenvolvendo políticas institucionais de pós-graduação. 

 Fortalecimento de uma lógica colaborativa na pós-graduação, na qual 

os cursos pratiquem a solidariedade acadêmica, rompendo com os modelos  

individualistas e competitivos vigentes.

 Elaboração e desenvolvimento de uma política de apoio aos periódicos 

da UFPel, incentivando a aproximação entre editores e oportunizando 

estratégias de qualificação editorial e sistema de disponibilização digital. 

 Estímulo à participação dos técnico-administrativos e estudantes em 

projetos de ensino, extensão e pesquisa.

 Fomento ao processo de qualificação dos técnico-administrativos, por 

meio da efetiva consolidação de planos de capacitação plurianuais e da partic-

ipação dos técnico-administrativos em eventos de capacitação e formação.

 Redirecionamento do Jornal da UFPel, no sentido de tornar-se efetivo 

veículo de divulgação das atividades da comunidade acadêmica, fórum de 

debates sobre temas de amplo interesse e autonomia editorial.

 Criação de programa institucional de divulgação dos cursos da UFPel 

entre estudantes do ensino médio.

 Desenvolvimento de programa de acompanhamento de ex-alunos, 

como meio de fortalecer o sentimento de pertencimento à UFPel.

 Institucionalização e ampliação da Universidade da Terceira Idade na 

UFPel.
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 Entendendo que o grupo “Uma UFPel Diferente” não poderia se omitir 

diante de um desafio dessa grandeza, os objetivos de nosso programa de 

gestão procuram responder também à provocação de Boaventura Santos, e 

nosso objetivo de gestão é: 

 “Promover uma REVOLUÇÃO UNIVERSITÁRIA, concretizada por ações que 
se alinham em três frentes revolucionárias, todas urgentes e necessárias para o 
futuro da UFPel: revolução acadêmica, revolução institucional e revolução nas 
relações pessoais”. 

 Fortalecimento da rede de saúde da UFPel, com efetivas oportunidades 

de troca entre as áreas, maior integração do Hospital Escola com os cursos, 

ambulatórios e unidades básicas de saúde. 

 Melhoria das condições estruturais das unidades básicas de saúde da 

UFPel.

 Participação regular da UFPel em consórcios do Programa de                   

Cooperação e Mobilidade Acadêmica Erasmus Mundus e de outros                 

programas internacionais.

 Desenvolvimento de estratégias para que a internacionalização con-

tribua efetivamente para o desenvolvimento dos valores internacionais e 

interculturais na comunidade acadêmica.

 Fomento à integração dos agentes de internacionalização em cursos de   

graduação e  pós-graduação, contribuindo na busca de financiamento de 

projetos de  internacionalização  que  contemplem  as  várias  áreas  do    

conhecimento.

 Ampliação do Núcleo de Tradução da Coordenação de Relações Inter-

nacionais com tradutores de espanhol, francês e outros idiomas.

 Incentivo ao desenvolvimento linguístico de docentes e STAEs em 

língua(s) adicional(is), especialmente aqueles que atuam na administração, 

por meio de cursos de língua a alunos de graduação e pós-graduação, seja 

para o desenvolvimento de proficiência, seja para o desenvolvimento de habi-

lidades específicas.

 Oferta de cursos de língua portuguesa (PLE) para alunos e pesquisa-

dores estrangeiros, indígenas, pomeranos ou demais pessoas que não 

tenham o português como língua nativa e atuem na universidade.

 Desenvolvimento de programas que visem ao compartilhamento de 

conhecimento e de experiências de alunos e servidores obtidos no exterior.

 Valorização dos saberes e fazeres tradicionais locais, incorporando-os 

aos programas de curso e fomentando sua incorporação em projetos de 

pesquisa e de extensão universitária.
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 As ações propostas por “Uma UFPel Diferente” estão alinhadas com os 

sete princípios assumidos pelo movimento e buscam fomentar uma mudança 

profunda da Universidade. Para que se tenha uma apresentação mais efici-

ente de tais ações, elas puderam ser reagrupadas em três revoluções 

necessárias ao futuro da UFPel. Resultantes dos anseios da comunidade 

acadêmica e da sociedade, estas três frentes revolucionárias procuram sin-

tetizar ideias e desejos compartilhados ao longo de quase três semestres, nas 

reuniões abertas dos cinco grupos de trabalho que contaram com a partici-

pação de centenas de pessoas. Para fazer jus a um processo tão plural e inclu-

sivo, as propostas foram aqui organizadas didaticamente, de acordo com as 

revoluções pretendidas, reagrupando ações afins, compromissos e metas, 

sempre precedidas por um texto de apresentação sensível ao sentido geral de 

cada revolução necessária.

 2. Revolução institucional 
Revolução institucional é fazer muito mais com menos. É transparência e 

eficiência. É velocidade em reagir aos problemas e é ter estratégias para 

evitá-los. Revolução institucional é gerir adequadamente a informação, é 

deixar as máquinas e programas fazerem o trabalho quantitativo e liberar as 

pessoas para fazerem o trabalho qualitativo. Revolução institucional é aceler-

ar o processo de compras e principalmente, comprar melhor. Revolução insti-

tucional é reduzir e descomplicar as regras, é documentar e dar publicidade 

aos procedimentos. Revolução institucional é identificar o que é essencial e 

cortar os gastos extras, para se ter dinheiro para investir na revolução educa-

cional. Revolução institucional é avaliar quais prédios são úteis e quais não 

são, é se desfazer do que não é útil para se construir o que será útil. Revolução 

institucional é implantar o conselho de planejamento, os escritórios de proje-

to e as pró-reitorias itinerantes. É dar suporte para a captação de recursos 

externos e realização de convênios, desonerando a própria gestão de prover 

tais recursos. 

 Criação de um Conselho de Planejamento e Administração, permanen-

te e autônomo, que evite que o planejamento da UFPel seja definido exclusiv-

amente pela gestão em exercício.

 Efetivação de um processo de planejamento participativo, com metas 

em curto, médio e longo prazo definidas pela comunidade acadêmica, e não 

pela gestão em exercício. 

 Destinação de parcela do orçamento para aplicação em projetos eleitos 

pela comunidade acadêmica. 

 Construção de Plano Diretor Participativo da UFPel, que inclua o diag-

nóstico das condições de infraestrutura e manutenção dos prédios, o prog-

nóstico de expansão das unidades, incluindo a integração dos prédios de 

interesse patrimonial. 

 Fortalecimento da discussão sobre o caráter regional da UFPel e seu 

papel fundamental e estratégico para o desenvolvimento econômico, cultural 

e ambiental desta região no extremo sul do Brasil. 
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 Apreciação das características e especificidades da região, o contexto 

com o Bioma Pampa, os arranjos produtivos locais, os recursos naturais, as 

relações de trocas culturais, econômicas e políticas com o Uruguai e demais 

países vizinhos.

 Fortalecimento das relações interinstitucionais da UFPel com as 

demais Universidades da região.

 Valorização do processo vigente de Constituinte Universitária, por 

meio do provimento de técnico-administrativos para dar suporte ao seu fun-

cionamento e ampla divulgação de suas atividades. 

 Qualificação das fundações de apoio, por meio de diálogo constante 

com a comunidade acadêmica.

 Fusão das pró-reitorias Administrativa e de Infraestrutura.

 Aumento gradual, ano a ano, do orçamento destinado às unidades 

acadêmicas.

 Repasse às unidades de verbas relativas a investimentos, e não apenas 

custeio.

 Institucionalização da participação das unidades acadêmicas na elabo-

ração dos relatórios de gestão.

 Luta permanente contra políticas e programas de governo que violem o 

caráter público e totalmente gratuito da Universidade brasileira.

 Supressão do direito a voto dos pró-reitores no CONSUN.

 Garantia de eleições, no mínimo paritárias, para provimento de cargos 

de direção das unidades acadêmicas.

 Criação do Portal UFPel Transparente.

 Fortalecimento da comunicação entre a gestão central e as entidades 

representativas de estudantes (DCE), técnico-administrativos (ASUFPel) e 

professores (ADUFPel), por meio de reuniões periódicas.

 Criação de programa de capacitação docente para o desempenho da 

gestão pública.

 Institucionalização da flexibilização da jornada de trabalho (regime de 

30 horas) na UFPel.

 Criação de estrutura administrativa nas unidades acadêmicas, com 

cargo de função gratificada a ser provido por técnico-administrativo. 
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 Adequação e compatibilização de projetos pedagógicos de cursos, que 

permitam a unificação de disciplinas básicas e facilitem a “mobilidade” estu-

dantil.

 Ampliação do rol de disciplinas e conteúdos programáticos que abor-

dem as temáticas da sexualidade e identidade de gênero, questões étnico-ra-

ciais e direitos humanos, ampliando o que se prevê nas leis de diretrizes 

nacionais em favor da transversalidade de tais temáticas nos currículos, inde-

pendentemente do perfil e do nível do curso.

 Reserva de bolsas para as ações afirmativas, tanto nos cursos de gradu-

ação quanto na pós-graduação, fortalecendo as condições necessárias para a 

inclusão de estudantes em condição de vulnerabilidade em projetos de 

ensino, extensão e pesquisa.

 Alocação de bolsas conforme os interesses inerentes às linhas de for-

mação dos alunos e não conforme o currículo dos professores proponentes, 

invertendo a lógica vigente, priorizando a demanda, não a produtividade.

 Autonomia das instâncias administrativas dos cursos e unidades 

acadêmicas para tomada de decisões sobre questões acadêmico-pedagógi-

cas, como quebra de pré-requisitos, aprovação de projetos de ensino, pesqui-

sa e extensão, entre outros, baseada num modelo de gestão horizontal.

 Estudo para implantação da Escola de Aplicação da UFPel.

 Reestruturação da coordenadoria das licenciaturas. 

 Criação de programa multidisciplinar de estágios e fortalecimento dos 

laços entre a UFPel e as redes públicas de ensino.

 Institucionalização de uma política ampla e eficiente de Ensino a Distân-

cia na UFPel. 

 Desenvolvimento e aprimoramento de infraestrutura para o Ensino a 

Distância na UFPel, incluindo internet estável, rápida e efetiva, disponibili-

zação de pessoal técnico especializado e de recursos financeiros para EaD em 

todas as unidades.

 Adequação das bibliotecas dos cursos em relação ao número de exem-

plares dos títulos que fazem parte da bibliografia básica e complementar das 

disciplinas.

 Recomposição da força de trabalho dos técnico-administrativos nas 

unidades acadêmicas mediante programa de dimensionamento adequado.

 Alocação da Coordenação de Processos de Seleção e Ingresso na 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

 Valorização da função primordial da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

no processo de composição da força de trabalho, por meio de matrizes de alo-

cação de servidores docentes e técnico-administrativos.

 Garantia de protagonismo aos cursos, unidades acadêmicas e pró-reit-

orias na condução de concursos públicos para técnico-administrativos, de 

forma que o perfil dos candidatos seja compatível com as necessidades iden-

tificadas, nos moldes dos concursos para docente.

 Valorização da formação prévia e da vivência do servidor ingressante 

na sua alocação, ressalvados os cuidados com a caracterização de desvio de 

função.

 Institucionalização de um sistema de acolhimento que envolva o conhe-

cimento da instituição, dos seus serviços e de suas metas institucionais com 

adequada inserção de novos servidores nas equipes de trabalho.

 Implantação de cartão único de identificação, para facilitar a circulação 

de servidores e alunos nos espaços e o acesso a serviços na UFPel, como  bib-

liotecas e restaurantes universitários.

 Criação de edital de concursos para realocação e transferência de 

técnico-administrativos, com perfil claramente identificado, que democratize 

a mobilidade na UFPel.

 Implantação de uma central de logística, que otimize os processos de 

recebimento, patrimonialização e acompanhamento de bens, materiais e 

insumos, e promova sua adequada e ágil distribuição aos setores e unidades.

 Institucionalização da CPPD como comissão de assessoria do planeja-

mento institucional do quadro de docentes.

 Aproximação entre a instituição e o servidor ao longo do estágio pro-

batório, evitando um caráter meramente avaliativo, priorizando um modelo 

formativo.

 Criação de Pró-Reitoria de Gestão da Informação, com a função pri-

oritária de organizar os dados da UFPel e evitar o retrabalho. 
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 Implementação de um sistema lógico e otimizado para o fluxo da infor-

mação, com priorização de redes digitais e da internet com circuitos de fibra 

ótica.

 Redução dos processos físicos, com substituição gradativa por proces-

sos eletrônicos.

 Desenvolvimento de uma política de utilização de softwares de acesso 

livre e regularização da utilização de softwares pagos na UFPel. 

 Ampliação do quadro técnico-administrativo da área de tecnologia da 

informação, adequando a força de trabalho à realidade da Universidade con-

temporânea. 

 Criação de Centrais de Atendimento que unifiquem o processo de 

prestação de informações e realização de serviços que atendem aos estu-

dantes, servidores e comunidade nos diferentes campi universitários.

 Revitalização do Campus Capão do Leão, com oferta de serviços bási-

cos e estudo de viabilidade de seu efetivo funcionamento em três turnos.

 Instalação de estrutura administrativa itinerante, que atenda aos diver-

sos campi da UFPel.

 Desenvolvimento de uma política de planejamento da moradia estu-

dantil em curto prazo, priorizando a manutenção, readequação e encaminha-

mento das atuais instalações e projetos vigentes para moradia universitária, 

com efetiva participação dos moradores da Casa do Estudante e com a per-

spectiva de ampla expansão da demanda e atendimento. 

 Implementação de restaurante universitário no Campus Anglo.

 Otimização do funcionamento dos restaurantes universitários, visando 

a redução nas filas e seu consequente prejuízo acadêmico.

Implantação de serviços de cafeteria/bar/lancheria em todos os ambientes 

de grande concentração da comunidade acadêmica.

 Desenvolvimento de uma política de mobilidade urbana de interesse da 

comunidade acadêmica. 

 Apresentação, no primeiro ano de gestão, de estudo de viabilidade 

financeira e cronograma de implantação do transporte com frota própria, 

integrado e gratuito.
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 Diminuição da necessidade de deslocamento, por meio de racional-

ização da distribuição das aulas nos espaços da UFPel.

 Priorização dos deslocamentos por pedestres e ciclistas, estruturando 

modos suaves de deslocamentos, sem deixar de garantir o transporte público 

motorizado entre unidades. 

 Implementação de um sistema de compartilhamento de bicicletas, 

acessível por meio do cartão único. 

 Em caráter emergencial, atuação junto aos órgãos competentes e à em-

presa responsável, no sentido de que assegurem condições adequadas de 

horários, conforto e preço para o transporte dos estudantes.

 Qualificação do transporte de apoio, com ampliação dos horários e da 

frota.

 Disseminação de aplicativos de carona solidária.

 Valorização das saídas de campo e aulas práticas, por meio de oferta de 

transporte na quantidade adequada para alcançar a melhor formação do 

estudante.

 Garantia de proteção climática, segurança e iluminação nas paradas de 

ônibus, além de redimensionamento dos locais das paradas.

 Desenvolvimento de ferramentas eletrônicas para matrículas especiais 

e informatização dos processos na área de assistência estudantil.

 Favorecimento à segurança pública no interior e nas imediações dos 

campi universitários, contribuindo para a criação de delegacias e postos poli-

ciais próximos às unidades do Porto e do Centro, reorganização do serviço de 

ronda no Campus Capão do Leão. 

 Política clara de qualificação dos espaços de representação estudantil, 

estimulando a criação ou revitalização de Diretórios e Centros Acadêmicos, 

discutindo junto ao Diretório Central de Estudantes uma solução para o 

histórico problema de falta de sede própria. 

 Promoção de ações que visem à redução do consumo de energia,                

o reaproveitamento  e  reciclagem  de  água,  de  esgotos  e de lixo a partir de  

protocolos de gestão de resíduos, eficiência energética e responsabilidade 

ambiental.
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  Estímulo às pesquisas e ações que resultem em boas práticas ambien-

tais, tais como a adaptação dos prédios com vistas à redução da emissão de 

poluentes e do uso de energia elétrica, e à economia de recursos naturais.

 Fortalecer a Coordenação de Gestão Ambiental por meio da siste-

matização de procedimentos, permitindo que a instituição controle os impac-

tos ambientais, em acordo com a legislação.

 

 2. Revolução institucional 
Revolução institucional é fazer muito mais com menos. É transparência e 

eficiência. É velocidade em reagir aos problemas e é ter estratégias para 

evitá-los. Revolução institucional é gerir adequadamente a informação, é 

deixar as máquinas e programas fazerem o trabalho quantitativo e liberar as 

pessoas para fazerem o trabalho qualitativo. Revolução institucional é aceler-

ar o processo de compras e principalmente, comprar melhor. Revolução insti-

tucional é reduzir e descomplicar as regras, é documentar e dar publicidade 

aos procedimentos. Revolução institucional é identificar o que é essencial e 

cortar os gastos extras, para se ter dinheiro para investir na revolução educa-

cional. Revolução institucional é avaliar quais prédios são úteis e quais não 

são, é se desfazer do que não é útil para se construir o que será útil. Revolução 

institucional é implantar o conselho de planejamento, os escritórios de proje-

to e as pró-reitorias itinerantes. É dar suporte para a captação de recursos 

externos e realização de convênios, desonerando a própria gestão de prover 

tais recursos. 

 Criação de um Conselho de Planejamento e Administração, permanen-

te e autônomo, que evite que o planejamento da UFPel seja definido exclusiv-

amente pela gestão em exercício.

 Efetivação de um processo de planejamento participativo, com metas 

em curto, médio e longo prazo definidas pela comunidade acadêmica, e não 

pela gestão em exercício. 

 Destinação de parcela do orçamento para aplicação em projetos eleitos 

pela comunidade acadêmica. 

 Construção de Plano Diretor Participativo da UFPel, que inclua o diag-

nóstico das condições de infraestrutura e manutenção dos prédios, o prog-

nóstico de expansão das unidades, incluindo a integração dos prédios de 

interesse patrimonial. 

 Fortalecimento da discussão sobre o caráter regional da UFPel e seu 

papel fundamental e estratégico para o desenvolvimento econômico, cultural 

e ambiental desta região no extremo sul do Brasil. 
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 3. Revolução nas relações pessoais
Revolução nas relações pessoais é criar um ambiente de trabalho em que as 

pessoas sintam vontade de trabalhar. É fazer com que as pessoas estejam mo-

tivadas a trabalhar bem. É garantir que, quem trabalha bem, seja reconhecido 

e valorizado. É estimularas pessoas a trabalhar em funções para as quais se 

sintam preparados. É dar apoio ao crescimento pessoal e à capacitação. É 

garantir o sentimento de pertencimento. É dar voz às necessidades e especifi-

cidades de cada um e de cada setor. Revolução é tirar todos os carros do 

Anglo e dar esse espaço às pessoas, criando um campus de verdade. É encher 

as áreas entre prédios de grama, canteiros, árvores, cafeterias, restaurantes, 

quadras de esporte, salão de jogos, espaços para rodas de capoeira e outras 

atividades culturais e salas para o movimento estudantil. É virar de frente 

para o canal, através de melhorias na orla. É alocar espaços nos campi para 

farmácia, banco, correio, livraria, posto policial, etc.

 Ruptura com as estruturas hierárquicas entre as categorias, aproximan-

do servidores docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes 

num   processo   delimitado   por   eixos   temáticos,   e  não por   estruturas de 

categorias.

 Promoção da cultura do encontro, por meio da realização de eventos 

esportivos, artísticos e culturais regulares, mas também espontâneos.  

 Criação e revitalização de espaços de convivência em todos os locais 

com grande concentração de membros da comunidade acadêmica. 

 Empoderamento das organizações sociais e populares, com estímulo 

gradativo à sua participação no cotidiano da UFPel. 

 Valorização do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, com dotação da 

infraestrutura necessária ao seu pleno funcionamento.

 Ampliação e consolidação do projeto de tutoria do Núcleo de Acessibili-

dade e Inclusão.

 Garantia do funcionamento de modo proativo de políticas da diferença, 

com a participação efetiva da comunidade acadêmica, por meio da criação e 

consolidação de fóruns e grupos de trabalho.
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 Diagnóstico das necessidades de acessibilidade nos diferentes campi 

até o final do primeiro semestre de gestão, com participação efetiva da comu-

nidade acadêmica na elaboração desse diagnóstico para desenvolvimento, 

execução e acompanhamento de programas de acessibilidade compatíveis 

com as necessidades da UFPel.

 Combate a todos os tipos de opressões, por meio de empoderamento 

dos coletivos da comunidade acadêmica e movimentos sociais.

 Criação de ouvidoria contra vítimas de violências, que ofereça suporte 

jurídico e psicológico para estudantes e servidores vítimas de diferentes 

formas de violência.

 Promoção de uma rede de espaços dedicados à cultura, ao cotidiano, ao 

lazer ativo e passivo, ao descanso e ao ócio criativo na instituição.

 Fortalecimento de programas de acolhimento de calouros, pautados no 

conceito de trotes solidários, além da promoção de atividades esportivas, cul-

turais, artísticas e acadêmicas. 

 Fortalecimento de uma rede de saúde que atenda às necessidades dos ser-

vidores e estudantes da UFPel, com valorização do PROASA, estimulando a am-

pliação de sua infraestrutura física, equipe e a multidisciplinaridade. 

 Institucionalização de programas de promoção da saúde para servi-

dores e estudantes da UFPel, com oferta de atividades físicas, esportivas, 

artísticas e culturais.

 Fortalecimento de uma política esportiva e de lazer na UFPel, que 

envolve as Atléticas dos cursos, a Escola Superior de Educação Física e a 

administração central.

 Atuação, junto a movimentos organizados, na radical preservação das 

áreas verdes da UFPel e prospecção para ampliação desses espaços.

 Qualificar a Fazenda da Palma da UFPel para que além do adequado am-

biente para ensino e pesquisa também se promova lazer (mesas, churrasquei-

ra, banheiros, caminhadas, encontros, trilhas) e outras atividades ao ar livre.

 Gestão racional de bens, materiais e equipamentos da UFPel, com 

políticas claras de aquisição, manutenção e substituição.

 Programa de estímulo à participação acadêmica no desenvolvimento de 

projetos de interesse da UFPel
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