
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

GABINETE DO REITOR

 

PORTARIA Nº 762, DE 17 DE ABRIL DE 2018

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, no exercício de suas
atribuições legais;

Considerando os objetivos estratégicos, os objetivos específicos e as ações previstas no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPel;

Considerando a oportunidade de vinculação das ações administrativas da UFPel às ações
de formação dos alunos desta instituição;

Considerando a importância de promover programas de bolsas institucionais para
permanência de estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica.

 

RESOLVE:

 

Criar e regulamentar a modalidade de Bolsas de Desenvolvimento Institucional na
Administração da UFPel.

 

Quanto aos objetivos

As Bolsas de Desenvolvimento Institucional têm objetivo de implementar programa de
bolsas no âmbito da administração da UFPel, de modo a contemplar objetivos e ações estratégicas da
instituição, conforme estabelecidos no PDI, além de possibilitar a iniciação ao trabalho técnico
profissional nas atividades da gestão administrativa, aos discentes de graduação na UFPel.

 

Quanto à vinculação ao PDI

As Bolsas de Desenvolvimento Institucional devem, além de atender as políticas
institucionais do setor ao qual é vinculado, estar necessariamente vinculadas aos Objetivos Estratégicos,
Objetivos Específicos e Ações do Plano de Desenvolvimento Institucional vigente da UFPel.

 

Quanto às ações administrativas

O PDI da UFPel, com vigência 2015-2020, está alicerçado nos demais documentos
fundamentais da Universidade - Estatuto, Regimento e Plano Pedagógico Institucional e orienta as ações
administrativas da UFPel para os princípios da administração pública, do compromisso com a democracia,
da natureza pública e gratuita da instituição, da indissociabilidade acadêmica e com atenção aos interesses
da coletividade e da região.
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O PDI tem sido base para o planejamento organizacional, desenvolvimento de ações e
monitoramento dos resultados e metas administrativas da UFPel.

 

Quanto à implementação das bolsas

Cada Bolsa de Desenvolvimento Institucional deve ter um Plano de Trabalho específico,
que indique expressamente sua vinculação ao PDI em: (i) Objetivos Estratégicos; (ii) Objetivos
Específicos; (iii) Respectivas Ações.

As Bolsas de Desenvolvimento Institucional têm duração de até um ano, preferencialmente
com cronograma associado ao calendário acadêmico da UFPel e de acordo com orçamento anual,
indicado por portaria do Reitor.

As Bolsas de Desenvolvimento Institucional devem majoritariamente priorizar alunos em
condição de vulnerabilidade socioeconômica, beneficiários dos programas de assistência estudantil
vinculados à PRAE.

A carga horária das Bolsas de Desenvolvimento Institucional é de 20 horas semanais,
totalizando 80 horas mensais.

O valor de remuneração das Bolsas de Desenvolvimento Institucional deve acompanhar
aquele percebido pelo Programa de Bolsas Acadêmicas da UFPel.

 
 

Prof. Pedro Rodrigues Curi Hallal
Reitor

 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI
HALLAL, Reitor, em 18/04/2018, às 15:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0115238 e o código CRC 66078527.

Referência: Processo nº 23110.016257/2018-79 SEI nº 0115238

Portaria 762 (0115238)         SEI 23110.016257/2018-79 / pg. 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Portaria 762 (0115238)

