
 

 

Memória de reunião do PDI 

Campus Bagé 

Memória da reunião do PDI realizada em Bagé no dia 27/09/18,           

das 9h às 12h e das 14h às 18h, no auditório do Campus. 

 

Foram registradas nessa memória as falas de: Maurício Aires Vieira (Vice-Reitor no            

exercício da Reitoria), Luís Hamilton Tarragô (representando a PROPLAN), Elenilson          

Alves (Coordenador Acadêmico), Edson Madruga (Coordenador Administrativo), Luiz        

Lima (PROGEPE), Rafael Ferraz (DEaD), Nádia Bucco (PROEXT), Amélia Bastos          

(PROGRAD), Kátia Vieira (DAEINTER), Cátia Sarmiento (NINA), Vanessa Abreu (SISBI),          

Pedro Madruga (PROPPI), Pierre Martins (DTIC), Ana Paula Ferreira (docente), Sérgio           

Meth (docente), Cristine Machado (docente), Andreia de Carvalho (TAE) e Luciano           

Almeida (TAE). Luís Hamilton (PROPLAN) abriu a reunião destacando a importância do            

momento e passou a palavra para o Coordenador Acadêmico que reforçou que a             

construção do PDI deverá ser um trabalho de todos e crucial para a instituição. O               

Vice-Reitor frisou na sua fala que o novo PDI perpassa as direções da instituição, sendo               

um documento coletivo que deverá deixar um legado para todos. Para o Vice-Reitor,             

todas as ideias que vierem à tona serão bem vindas para que possamos ter um               

documento que evidenciará a universidade que almejamos. Luís Hamilton solicitou que           

os presentes no ato da fala se identifiquem e sejam sucintos na fala, de modo que                

todos possam expor a sua opinião dentro do prazo estipulado. O Coordenador            

Acadêmico, Elenilson, apresentou a nominata da Comissão Local de Elaboração do PDI,            

metodologia empregada, prazos para colaboração dos segmentos. Ana Paula, docente,          

apontou que ficou em dúvida quanto à metodologia, pois ela não conseguiu entender             

o motivo de construir usando a matriz F.O.F.A que não é a adequada para esse               

momento. Luís Hamilton respondeu que a instituição usou outros métodos          

anteriormente, sem lograr êxito. Essa metodologia, segundo ele, foi e está sendo            

usada em outras IFES e a Comissão compreendeu que poderia também ser aplicada na              

Unipampa. Para ele, um documento que só destaque os cenários sem pensar em             

estratégias não seria o melhor instrumento para construção do PDI. Seguindo a            

reunião, Elenilson continuou elencando os pontos fortes e fracos da temática 1. Nádia             



(PROEXT), representando a Extensão, destacou que a questão da editora está em            

andamento, pois o conselho editorial está trabalhando na alteração da resolução e já             

ficou definido que não teremos uma estrutura física, repetindo o modelo adotado em             

outras Universidades. Nas ameaças, houve o apontamento da falta de participação dos            

alunos nas atividades do campus, por exemplo. Nádia, destacando a questão das            

ameaças elencadas a respeito da acolhida de novos alunos, frisou que houve um             

evento a respeito da acolhida e do respeito à diversidade sexual no dia anterior com a                

baixa participação da própria comunidade acadêmica, sendo que chegamos ao ponto           

de termos mais participantes externos do que da própria Unipampa. A professora Ana             

Paula complementou a fala da professora Nádia reforçando que as pessoas não            

participam porque não está claro o objetivo dentro do plano institucional, pois há a              

sobrecarga de serviço e os servidores não dedicaram o seu tempo para o PDI. Ela               

voltou a reforçar que a metodologia empregada não é a ideal para este primeiro              

momento, reforçando que corremos o risco de construir um novo PDI nos mesmos             

moldes do anterior, ou seja, praticamente difícil de ser realizado e a atender os anseios               

da própria comunidade, quer na excelência acadêmica, quer na própria qualidade de            

trabalho, por exemplo. A professora Nádia destacou que muitas das propostas           

apontadas já foram realizadas, restando então o reforço e a ampliação dessas políticas.             

Destacou que as políticas de extensão estão sendo efetivadas, exemplificando que foi            

expressivo o número de professores da rede pública que passaram por formação            

continuada através da Unipampa. Quanto aos projetos de caráter ambiental, ela           

destacou que estão em andamento boas propostas, frisando que há um atraso na             

política de extensão em âmbito nacional, pois o país demorou para se adequar.             

Quanto à revista eletrônica, ela está formada desde 2016, mas há o problema das              

publicações internas que não estavam regulamentadas na própria instituição, faltando          

uma resolução para a publicação. Ela apontou que o Consuni já regulamentou a             

política de publicações da instituição e com isso, agora, poderemos lançar a chamada             

nacional da revista eletrônica de extensão que atende pelo nome de Revista Chasque.             

A professora Ana Paula questionou se era conveniente a dinâmica de reunião na qual              

os servidores presentes devam se manifestar conforme verificam o documento que           

está sendo lido. A professora Nádia respondeu que o momento não é de retirar ou de                

justificar determinado apontamento dos presentes, mas sim, de discutir os temas. A            

professora Ana Paula destacou que os objetivos e metas do PDI vigente e do que está                

sendo proposto são praticamente iguais. Luís Hamilton destacou que haverá um           

compilação entre os dois PDIs, procurando revisar e atualizar os objetivos e metas. A              

professora Ana Paula afirmou que ainda não conseguiu entender a metodologia           

empregada, sem querer desmerecer o trabalho da Comissão, mas ela entende que a             

abordagem não irá atender as metas se as estratégias não ficarem bem claras. Para              

ela, essa metodologia não será útil, pois o planejamento é um guia, caso contrário, não               

será um bom planejamento. Sem saber como mensurar o que foi proposto, não há              

como atingir os objetivos. Luís Hamilton respondeu que a ideia é de definição de              

estratégias e objetivos e que deveríamos ter um tempo maior para discussão coletiva.             



Para ele, está sendo substimado o trabalho dos envolvidos, pois há um processo em              

andamento de forma organizada, pois em relação ao PDI anterior que presenteou a             

instituição com mais de uma dezena de cursos sem qualquer cuidado orçamentário,            

agora neste PDI haverá plano de ações, aperfeiçoando todo o trabalho de fiscalização.             

Segundo ele, a metodologia empregada visou uma dinâmica de trabalho que fosse            

mais abrangente e menos burocrática. Rafael Sais (PROPLAN) destacou que a etapa do             

Campus Bagé está inserida numa etapa que começou em maio, sendo um trabalho             

complexo com muitas etapas e que a etapa de objetivos, metas, indicadores será             

realizada, conforme, inclusive, consta na própria página do PDI. Segundo ele, a            

presença da Comissão no Campus é importante para ouvir a comunidade, os seus             

anseios e os apontamentos de ameaças ou oportunidades, por exemplo. Nessa etapa,            

ele frisou que é mais do ponto de vista quantitativo, de modo a elencar o maior                

número possível de contribuições dos campi. O professor Sérgio manifestou a sua            

preocupação com o fato da sala estar vazia, destacando que quando se chegou na              

Unipampa a dinâmica é das demandas virem de cima para baixo e que agora é muito                

fácil para determinados grupos ficar criticando o trabalho realizado. Para ele, o            

trabalho está sendo bem feito e há o envolvimento dos servidores da Comissão Central              

e locais. O professor criticou o fato de que há servidores que fazem a sua fala, criticam                 

a metodologia do trabalho e quando confrontados abandonam a sala sem participar            

do debate de forma democrática. A professora Nádia se considerou contemplada na            

fala de Rafael Sais, pois ela percebe a dinâmica do trabalho desenvolvido no PDI e               

concorda que é uma falha a pouca participação da comunidade na discussão do PDI.              

Ela destacou que quanto a curricularização da extensão foi realizado um evento de             

grande vulto em setembro e que essa discussão será levada a todos os cursos e que,                

portanto, apontar que não foi feita a discussão, é no mínimo desconhecer o que está               

sendo feito. Amélia (PROGRAD) destacou que mesmo que tenhamos a paciência em            

ouvir o trabalho realizado pelo Campus Bagé, reconhecendo, inclusive, que deveremos           

aceitar as críticas que possam ser apontadas pelos presentes. Sérgio reforçou que o             

problema maior hoje no campus é o fato de fazer as pessoas se envolverem no               

campus, as pessoas não reconhecem a Unipampa como a sua casa. Nádia elogiou o              

grupo que construiu a proposição de integração da extensão com os currículos de             

graduação. Para ela, a articulação entre pesquisa e extensão merece toda a atenção no              

novo PDI. Rafael (DEaD), complementou que está sendo discutido o impacto social das             

pesquisas, pois o governo está cobrando da Capes e ela vai cobrar que via trabalhos de                

extensão sejam espraiadas as pesquisas. Sérgio apontou que vários problemas          

inviabilizam a abertura de curso de pós, mas ele apontou como crítica construtiva que              

deveremos ser mais criativos para propor novos projetos de pós, aliando pesquisa e             

extensão, por exemplo. Nádia destacou que os projetos de sustentabilidade estão           

sendo estudados e que a Agenda 20-30 será contemplada no novo PDI, com todos os               

aspectos que permeiam essa importante demanda. O professor Sérgio destacou que           

reconhece o esforço que a direção faz, mas é preciso apontar a demanda por              

infraestrutura, principalmente pelo o que se observa nos corredores. Andreia,          



Bibliotecária, questionou que se há previsão de compra de novos livros para cursos             

existentes e até mesmo para a proposição de novos cursos. Para ela, é importante que               

isso esteja previsto no PDI. A professora Amélia respondeu que a servidora Vanessa             

(SISBI) apresentou um estudo mostrando um número considerável de livros que não            

foram usados nos cursos. Ela compreende que a aquisição de livros digitais para             

atender alunos com necessidades especiais e livros voltados para os alunos EAD deve             

ser levada em consideração. Quanto às mudanças em PPC, o primeiro momento é de              

identificar no acervo existente a possibilidade de uso do acervo existente para então se              

pensar em aquisição. Kátia (DAEINTER) destacou que há livros que servem apenas para             

constar nos documentos, mas não são usados e isso é um problema sério. Amélia              

reforçou que o acervo de livros tem que ser útil para o crescimento intelectual do               

aluno, por isso o momento é de responsabilidade na aquisição de livros. Vanessa             

(SISBI), respondeu que o regramento de aquisição de livros era uma proposição antiga,             

pois era uma prática comum a aquisição de livros conforme o desejo de determinados              

servidores, sendo que depois, verificou-se que em alguns campi há situações de cursos             

nos quais quase 50% dos livros nunca foram usados, levando a crer que a aquisição               

não passou por nenhum critério de uso sistemático pelos alunos. Sérgio acrescentou            

que a questão a doação de livros é preocupante, pois ele mesmo doou livros e eles                

estão alocados em local no qual dificilmente serão retirados pelos alunos. Para ele, a              

cada doação deveria ter, inclusive, um carimbo afirmando de quem foi a doação, até              

mesmo como forma de valorizar quem doou. Ele apontou que há casos de TCCs em               

nível de doutorado, mas que não são publicados e depois caem no esquecimento. Para              

ele, precisamos de uma política para publicação de bons TCCs. Vanessa apresentou            

que há uma ferramenta para cadastro de TCCs, dissertações e teses, instalada a cerca              

de um ano. Ela convidou o professor a visitar o site e ver o número de dois mil TCCs                   

destacados. Ela reforçou que os dados são detalhados por curso, mas que face ao              

número reduzido de servidores bibliotecários, principalmente, não há como atender a           

toda demanda da bibliotecária. A Bibliotecária do Campus reforçou que o repositório            

da biblioteca do campus já disponibilizou todos os trabalhos que estão em dia com a               

documentação, faltando alguns que ainda devem documentos, sendo que há casos de            

TCCs ou dissertações de ex-alunos, fato que está dificultando o registro no repositório.             

Para Vanessa, é importante que os docentes que orientam os alunos em TCCs ou              

dissertações que atentem para as regras básicas da biblioteca de preenchimento da            

documentação. Sérgio, fazendo o contraponto a fala da Bibliotecária do Campus,           

esclareceu que não está faltando com o respeito com ninguém, apenas relatando fatos             

anteriores a respeito de TCCs e da doação de revistas e livros. Ele afirmou que dará a                 

devida atenção ao repositório da Unipampa, atentando aos seus TCCs. Madruga           

(PROPPI) destacou que com a fundação será atendida a demanda de cursos de             

especialização com parcerias externas, logrando o aporte de fomentos. Paulo de Tarso,            

representando a PROPPI, destacou que há parcerias com entidades de classes ou            

diversos grupos da sociedade, área jurídica etc. Há, segundo ele, normas que visam a              

participação externa em cursos de pós-graduação. Caroline (PROGEPE) questionou         



sobre a falta de isonomia aos servidores que foi apontado pela comissão. Elenilson             

respondeu que a falta de departamentos possivelmente deva ser o motivo desse            

apontamento por parte da comunidade acadêmica. Caroline destacou que precisa ficar           

bem claro que a questão da “isonomia” deva estar associada à proposição de             

departamentos. Pierri (DTIC) apontou que desde 2014 não há perda de dados na             

Unipampa. Por isso, ele solicitou que entrem em contato para verificar que tipo de              

perda aconteceu para que seja analisada a forma de sanar o problema que poderá ser               

pontual. A professora Cristine, no tocante a proposição de departamentos, frisou que            

muitas vezes os documentos são encaminhados para o setor errado, provocando           

problemas tanto para quem encaminha quanto para quem recebe. Para ela, o que falta              

é a percepção de que deveremos deixar bem claro que a criação de departamentos              

seria no sentido de organizar o fluxo de informações e documentos. Sobre a perda de               

dados, ela afirmou que, por exemplo, determinados projetos só poderão emitir           

certificados a partir de 2010, sendo que foi solicitado a ela um certificado de projeto               

de 2008, gerando para ela um desgaste com o solicitante. Nádia colaborou que a              

Unipampa nasceu com o formato sem departamento e outras IFES novas também            

nasceram com esse dimensionamento. Naturalmente, para os servidores que vêm de           

outras instituições mais antigas, conhecem uma realidade departamental que também          

é positiva, mas ela compreende que na Unipampa os setores têm funcionado de             

maneira relativamente boa, mas falta aos servidores o conhecimento maior e aos            

docentes, especificamente, a noção de que trabalham para o Campus e não para             

determinado curso. Sérgio afirmou que o problema da estrutura na Unipampa foi uma             

invenção para economizar dinheiro, por isso, ele é crítico dela. Ele é favor de que               

tenhamos departamentos por áreas, atendendo peculiaridades das exatas e das          

humanas, por exemplo. Ele exemplificou que quando da votação de uma incubadora            

de empresas veio a ordem da reitora da época para incluir os professores de Letras               

que resultou na perda de tempo e na desistência do projeto, não por causa dos colegas                

de Letras, e sim, pelo fato deles estarem inseridos em uma área atípica para eles. Da                

mesma, forma, o professor Sérgio afirmou que não se sentiria bem propondo ações             

em um projeto de Letras, pois ele não domina a área e findaria por mais atrapalhar do                 

que ajudar. Nádia, em contraponto a fala de Sérgio, concorda em parte no que diz               

respeito à identidade das áreas, mas ela entende que a questão departamental não             

resolveria questões como a própria empatia e urbanidade entre servidores, por           

exemplo. Para ela, a estrutura da Unipampa é grande, devido a multicampia, trouxe             

desenvolvimento regional, mas resulta em problemas para atender a uma estrutura           

descentralizada. Por isso, o ideal é pensarmos enquanto servidores a melhor forma de             

construir uma universidade mais justa e eficiente, completou Nádia. Pierre afirmou           

que críticas, sugestões ou pedidos específicos relacionados a TI devem ser           

encaminhados ao DTIC que terá a sua devida atenção. Amélia destacou que o             

Coordenador Acadêmico é responsável por um grupo considerável de servidores, por           

isso é importante discutir os encargos do CA e até mesmo um departamento para              

atender a essas demandas. Além disso, a própria estrutura do NuDE deverá ser revista,              



por isso ela sugere que o redimensionamento deverá ser prioritário. Caroline frisou            

que a equalização das estruturas deverá ser muito bem pensada, com a definição clara              

das chefias e das atribuições, da comunicação e da socialização do papel das atuais              

estruturas para a comunidade acadêmica. Luís Hamilton contribuiu afirmando que no           

novo PDI deveremos identificar a rotina, o fluxo processual, de modo que não             

tenhamos a sobreposição de trabalho e a sobrecarga de trabalho para alguns            

servidores. Segundo ele, houve, nos últimos 10 anos, alguns trabalhos pontuais no            

sentido de mapear os processos, entretanto, precisamos de um olhar mais amplo a             

respeito. Outro ponto destacado foi a questão do SIORG que determinará que todas as              

instituições reorganizem as suas atividades, dando transparência ao trabalho dos          

servidores, apontando qual é a entrega de trabalho de cada servidor. Outro ponto             

importante é a reanálise do próprio regimento da Unipampa e a questão do             

dimensionamento de pessoas no trabalho público federal. Para ele, se não olharmos            

com cuidado para o SIORG, corremos o risco de ações impositivas do governo no              

sentido de atuarem diretamente dentro da Unipampa. Para Luís, a permanente           

discussão a respeito do PDI é crucial, pois em dados momentos é importante discutir o               

que foi pactuado e verificar se as metas propostas estão sendo cumpridas. Sérgio             

aparteou para frisar que precisamos trazer as pessoas ao debate. Luís concordou, mas             

ele destacou que as pessoas devem ter consciência do seu papel no debate. O              

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas destacou que a Unipampa nasceu com outra            

estrutura, mais com técnicos de níveis D e E. Por isso, precisamos nos adequar e               

padronizar as estruturas em uma única Unipampa. Para ele, vivemos o momento de             

mudança de paradigma, pois os campi que evidenciarem de maneira clara as suas             

demandas atendidas terão prioridade na alocação de servidores, do contrário, campi           

ou setores com pouca demanda não serão atendidos sem passar por uma análise do              

cenário. Para ele, sem a pactuação interna na Unipampa não há como pactuar com o               

MEC qualquer coisa, pois o dever de casa será cobrado pelo Ministério. Cátia (NINA)              

destacou que ela trabalha praticamente sozinha para atender aos campi. Ela afirmou            

que a demanda é grande e não há servidores que possam atendê-la, por exemplo, em               

questões administrativas básicas. Afirmou, ainda, que o NINA é mal visto na            

instituição, inclusive com críticas em redes sociais. Amélia colaborou afirmando que           

precisamos de um setor para atender a todas as demandas de assistência aos alunos              

com necessidades especiais, por isso, o olhar da instituição a esse respeito deverá             

constar no PDI. Para ela, é uma meta importante a proposição de um núcleo forte com                

um rol de servidores com o perfil adequado para trabalhar no setor. Ela apontou que o                

mesmo número de alunos que entra pela cota de inclusão evade, evidenciando que             

não estamos fazendo a inclusão, uma meta básica que a Unipampa não está             

cumprindo. A Bibliotecária afirmou que a biblioteca possui local adequado a receber            

pessoas com necessidades especiais, mas ela avança afirmando que a Unipampa           

precisa pensar nas políticas para atendimento a esse público com antecedência,           

capacitando os servidores e preparando os setores, espaços e material didático para            

que o aluno se sinta à vontade. Luciano, TAE e membro da COPSPAD, relatou que não                



há nenhum servidor fixo para atender a parte administrativa da Comissão, fato que faz              

com que ele se sinta totalmente desamparado. Após o intervalo para o almoço a              

reunião recomeçou às 13h56 minutos com a temática “Organização administrativa da           

instituição”. Sobressaiu nesse tópico a proposta de comissão responsável por analisar           

e propor uma nova organização administrativa da Unipampa. O professor Lima           

reforçou que estão sendo realizados trabalhos a respeito dos encargos docentes e que             

no momento estão por começar os debates com os Coordenadores Acadêmicos. Para            

ele, há um debate e cobrança a respeito dos encargos dos professores e o que eles                

fazem durante as 40 horas semanais. Quanto às FGs e CDs, graças ao SIORG será               

possível quantificar o número ideal e a melhor forma de distribuição. Em relação à              

extensão, Nádia afirmou que já foram realizadas 36 ações in loco nos campi tratando              

sobre extensão, destacando o trabalho intenso da Comissão Superior de Extensão.           

Pierre, completando a fala do professor Lima, reforçou que o DTIC vem atuando junto              

com as pró-reitorias nas questões que envolvem SIPPE, GURI e outras plataformas. Na             

temática 8, projeto de acervo acadêmico, a servidora Vanessa frisou que acervo            

acadêmico não envolve apenas a biblioteca. O professor Madruga, debatendo sobre a            

temática 9, lembrou que a proposição de uma fundação poderá, via cursos            

profissionais, permitir a cobrança de um valor simbólico em determinados cursos de            

pós-graduação. Nádia colaborou que não serão cobrados em cursos de extensão           

quaisquer valores, pois isso não foi aventado em nenhuma política nacional e nem             

deverá ser objeto de análise, por questões estratégicas. Rafael Sais questionou se            

houve o debate sobre a cobrança na pós ou se foi proposição de apenas uma pessoa.                

Por isso, ele solicitou que o Campus Bagé se posicione a respeito e inclua essa reflexão                

no questionário que será encaminhado. Luís Hamilton, em relação à sustentabilidade,           

informou que a questão econômica inviabiliza. Ele destaca que o orçamento da            

Unipampa está atrelado ao número de alunos e há unidades que preocupam, pois não              

estão conseguindo enfrentar os desafios de manter os alunos frequentes. Destaca,           

também, que há cursos que ofertam 50 vagas por ano e há pelo menos três anos não                 

conseguem completar as vagas, mesmo com várias chamadas, logo, já estaria           

passando da hora de ser feita uma análise profunda dessa oferta e, até mesmo, do               

próprio curso. Para ele, se não analisarmos os motivos da evasão, o próximo PDI estará               

ameaçado. A PROPLAN, segundo Luís, irá fomentar para 2019 um amplo debate a             

respeito da criação de uma política de gestão ambiental e que o próximo PDI deverá               

contemplar essa temática. Na temática 10 - Infraestrutura física e instalações           

acadêmicas não tivemos manifestações. Na temática 11 que tratava da EAD tivemos            

uma proposta de que não investíssemos em EAD e sim nos cursos existentes. Pierre, a               

respeito do sistema usado, afirmou que não concorda com a crítica de que ele é falho,                

embora reconheça que o sistema ainda está longe do ideal, por isso, seria melhor que               

quando houver uma dúvida, entrem rapidamente em contato com o DTIC. Nádia            

agradeceu aos colegas do campus pela atenção destinada à extensão, exemplificando           

que o trabalho está sendo bem realizado e com isso toda a comunidade sairá              

ganhando. Para Elenilson, embora o campus tenha um bom número de professores na             



área de Química, falta infraestrutura para que os projetos sejam tocados de forma a              

atender a demanda. Luís Hamilton informou que a licitação do bloco 3 teve 3 empresas               

licitadas e isso permite prever que haverá uma empresa para a obra. Quanto ao              

segundo andar do bloco 5, assim que se conclua a questão envolvendo o MPF, haverá               

o processo licitatório. A respeito da infraestrutura, ele afirmou que quando do            

primeiro movimento de criação de cursos a Unipampa estava em processo de            

implantação. Por sua vez, o problema foi a segunda etapa de criação de cursos, pois               

impactou demais as finanças da Unipampa e, diante da crise econômica, o quadro se              

tornou desafiador. Por isso, ele frisou que propor no PDI obras que não tenham              

orçamento foge qualquer possibilidade de realização, pois no momento, não há           

orçamento nem para gerir as mais de 200 prédios da instituição. Portanto, o grande              

desafio é manter o que se tem e compreender que deveremos nos engajar em prol da                

Unipampa. Luís Hamilton fez questão de destacar que quando se entrega uma obra, há              

de se levar em consideração que ele precisará de servidores para manutenção,            

limpeza, segurança e a própria manutenção do prédio e, porém, nem sempre isso foi              

levado em consideração. Para equipamentos comuns de laboratórios, planeja-se o          

lançamento de edital que busque a aquisição de equipamentos comuns que facilitem a             

manutenção. Em relação à política de pessoas, ele entende que já passamos do tempo              

para discutir o assunto. Voltando a sua fala para equipamentos, Luís afirmou que,             

diante do cenário completamente instável não há hipótese para erros como o de             

comprar equipamentos caríssimos que estão há anos encaixotados, esperando o          

prédio para uso. Por isso, ele resume a sua fala ao afirmar que o PDI terá que ser                  

factível, tangível e realizável. Fechando a sua fala, ele agradeceu ao Campus Bagé pelo              

trabalho apresentado e pactuou que até o dia 05/10 encaminhem a versão final do              

diagnóstico, procurando priorizar o que querem a respeito da infraestrutura. Fechando           

a reunião, o Coordenador Administrativo e o Acadêmico destacaram o trabalho dos            

envolvidos, lamentando apenas o número reduzido de servidores e alunos presentes.           

O Vice-Reitor fez uso da palavra agradecendo o trabalho de todos os envolvidos, ainda              

mais pelo fato de que em todas as contribuições dos campi a grande maioria delas é                

factível, evidenciando que os envolvidos perceberam a seriedade do processo de           

elaboração do PDI. Nada mais havendo a tratar, eu, Leandro Silveira Fleck, encerrei o              

presente documento que será publicizado na página do PDI 2019-2023. 

 


