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Nei Marçal
CANDIDATO A REITOR

Natural de São Paulo-SP, tem 45 anos. Formação Acadêmica: Técnico em Plásticos
pelo SENAI Mario Amato em São Bernardo do Campo - SP. Graduado em Física pela
UNICAMP em (1999), Mestre Física pela UNICAMP em (2002), Doutorado em
Física pela UNICAMP (2009). Em 2005 ingressa na Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul como professor temporário. Em 2009 ingressa na Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul como professor adjunto lotado na unidade em Novo
Hamburgo, RS. Ministrou aulas nas unidades de Novo Hamburgo, Guaíba, Osorio,
Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Caxias do Sul, São Luiz Gonzaga, Frederico Westphalen.
Orientou/orienta alunos de Iniciação Científica, Estágio Supervisionado Obrigatório e
bolsistas. Participou de congressos nacionais e internacionais com apresentação de
trabalhos. Participou de diversas Bancas Examinadoras de Pós-Graduação e de
Concursos Públicos. É parecerista de diferentes eventos e revistas científicas.
Experiência Administrativa: Foi Coordenador do Curso de Engenharia de
Bioprocessos na Unidade de Novo Hamburgo, Coordenador da Unidade de Novo
Hamburgo, Diretor Regional da Região 1, Coordenador da Pró-Reitoria de Extensão,
atualmente é Coordenador do Curso de Engenharia de Energia da unidade de Porto
Alegre. Participou de várias comissões na UERGS, participou da formação da CPPD
onde foi produzido o documento que se tornou a Lei de Cargos e Salário da UERGS,
também foi representante da UERGS do COMCET (Conselho municipal de ciência e
tecnologia da cidade de Porto Alegre), no Cored (Conselho Regional de
Desenvolvimento), é membro do Grupo de Trabalho de Energia Eólica da Secretaria
de Minas e Energia do Estado.
Currículo Lattes
Endereço para acesso ao CV: http://lattes.cnpq.br/4651609508184739
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CANDIDATO A VICE-REITOR

Natural de Porto Alegre, RS, tem 45 anos de idade. Oficial do Exército, no posto de
segundo-tenente da 2a Classe da Reserva, da arma de Infantaria. Em 1990 ingressa na
primeira turma do curso de Física Médica da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul – PUCRS. Em 1992 ingressa no Instituto de Física da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul - IF-UFRGS. Conclui o bacharelado em Física pelo IFUFRGS em 1997. Mestre em Engenharia pelo Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica - PROMEC, da Escola de Engenharia da UFRGS, em 1999.
Doutor em Ciências – Área de Concentração: Física Teórica em 2008 pelo IF-UFRGS e
Licenciado em Física pelo IF-UFRGS em 2010. No período de 1998 a 2003 atuou como
docente na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URICER,
Campus de Erechim, RS, e na Universidade do Contestado, Campus de Concórdia, SC.
De 2008 a 2009 atuou com professor substituto pelo IF-UFRGS lecionando Física
Geral. De 2009 a 2010 realizou Pós-Doutorado pelo Colégio Brasileiro de Pesquisas
Física – CBPF. Ainda em 2010 ingressa na Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul como professor adjunto lotado na unidade em Santa Cruz do Sul, RS. No período de
2010 a 2014 coordenou o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Em
2014 é nomeado Pesquisador Institucional da UERGS junto ao INEP. De 2014 a 2017
preside o Núcleo de Educação a Distância – NEAD. Atualmente é Coordenador da
Universidade Aberta do Brasil – UAB pela UERGS. Atuou como avaliador da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Rio Grande do Sul – FAPERGS.
Currículo Lattes
Endereço para acesso ao CV: http://lattes.cnpq.br/8272927509612101.

I.

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Plano de Gestão do Reitorado para o período 2019-2022,
para Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS e surge em/como resposta
as últimas gestões que, no entendimento desse coletivo, não conseguiram e não
conseguirão tornar nossa Universidade a Universidade Estadual de todos os gaúchos.
Na sua elaboração foram princípios norteadores:
- exigência prevista (no edital Nº 01/2018 da Comissão Eleitoral Central em seu
parágrafo 4.11 item i) da Seção 4 – Dos Candidatos e do Registro das Candidaturas;
- o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, período 2018-2022, e a construção
do vindouro;
- o estabelecimento, em definitivo, da cultura do planejamento como instrumento
fundamental de gestão para a implementação e consolidação de suas políticas, bem
como para o enfrentamento dos tempos de incertezas que estamos experimentando;
- a intenção de dar continuidade aos projetos da atual gestão 2014-2018 e promover
junto à comunidade universitária e a sociedade um período para a construção de
projetos que acelerem o crescimento e o desenvolvimento do ensino de excelência, da
pesquisa de “ponta” e da extensão comprometida com a sociedade e com a transferência
de tecnologia;
- dar maior visibilidade e transparência a todas as ações, permitindo, deste modo, serem
avaliadas e/ou auditadas por todos os setores da sociedade;
- a necessidade de romper com o isolamento das unidades através da construção de
estratégias para regionalização, nacionalização e internacionalização da Universidade;
- o resultado de uma construção da coletividade baseado na definição de um eixo
principal, norteador, e de outros cinco eixos temáticos organizados/estruturados sob a
denominação de UNIVERSIDADE INOVADORA, PLURAL E PÚBLICA (#UI2P) –
CRESCENDO COM RESPONSABILIDADE com vistas à eleição para o Reitorado
2019-2022.

II.

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PLANO DE GESTÃO

É fundamental a manutenção do atual status quo de universidade, não por força de sua
lei de criação, mas pelo planejamento, implementação e plena execução de um
Programa de Pós-Graduação que conduza a criação de Mestrados Acadêmicos e

Doutorados. A parceria/convênio com instituições e profissionais de reconhecida
excelência acadêmica, em áreas estratégicas (linhas de pesquisa), voltadas para o
desenvolvimento regional sustentável, possibilitará a comunidade universitária adquirir
experiência, capacitar-se. Atenção especial será dada ao nosso corpo docente que ao
coorientar trabalhos e participar de pesquisas em colaboração e parcerias ativas com
professores

destes

programas,

fortalecerá,

consequentemente,

sua

pesquisa

consolidando-os profissionalmente em suas áreas de atuação. O NIT, Núcleo de
Inovação Tecnológica, da Universidade terá papel destacado no desenvolvimento do
programa, participando ativamente da avaliação do mesmo. Além disso, o PLANO DE
GESTÃO é uma elaboração coletiva que se dá a partir de um olhar mais aprofundado,
análise detalhada, da real situação da Instituição fruto do diálogo entre seis eixos
temáticos: (I) Eixo Principal (Missão), (II) Autonomia Universitária, (III) Programa de
Pós-Graduação, (IV) Excelência Acadêmica e Inovação, (V) Qualificação da
Infraestrutura e Habitabilidade das Unidades, (VI) Qualificação da Gestão Acadêmica e
Profissional. Cada um dos eixos será implementado através de projetos e ações.

III. EIXO PRINCIPAL
- Promoção do desenvolvimento regional sustentável através da formação de recursos
humanos qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes
de contribuir para o crescimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do
Estado.
- Universidade reconhecida pela sociedade como eficaz e eficiente na promoção do
desenvolvimento regional sustentável.
- Democrática, garantindo a plena participação coletiva nas decisões;
- União indissociável entre Ensino, Pesquisa e Extensão;
- Formação humana integral;
- Respeito às diferenças e diversidades socioculturais;
- Pluralidade de ideias e credos;
- Compromisso com a ética, cidadania e inclusão social;
- Foco no desenvolvimento regional sustentável a partir das demandas e necessidades
locais e regionais.

IV. EIXOS TEMÁTICOS

1. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
Defesa da universidade pública, da autonomia acadêmica e, principalmente,
autonomia financeira.
2. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Manutenção do status quo de universidade, pelo estabelecimento de programas
de pós-graduação, mestrados acadêmicos e doutorados.
3. EXCELÊNCIA ACADÊMICA
Introdução da UERGS como World Class University pelo desempenho
acadêmico de excelência no âmbito regional, nacional e internacional, expresso através
de indicadores de qualidade mundiais. A criação de um Repositório Digital para a
divulgação de nossa produção acadêmica e o desenvolvimento de projetos voltados para
a Modalidade de Ensino a Distância – EaD. Reestruturação e ampliação do setor e dos
serviços prestados pela Informática. Adoção de Software Livre como forma de
desenvolvimento e independência.

4. QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E HABITALIDADE DAS 24
UNIDADES
Planejamento e implementação de um sistema modular para as unidades,
denominado unidade padrão. Desenvolvimento de um programa de qualidade em
infraestrutura, visando garantir/suprir a oferta de condições mínimas de habitabilidade
(acessibilidade) que permitam a execução da manutenção e melhoria dos prédios e de
todas as estruturas vinculadas ao ensino, principalmente de laboratórios, à pesquisa e à
extensão. Aceleração, dinamização do ritmo/velocidade das construções das obras de
interesse comum. Garantia de condições plenas, mínimo necessário, para o completo
desenvolvimento das atividades previstas nos PPCs dos cursos, em suas unidades de
origem.

5. QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ACADÊMICA E INSTITUCIONAL
Reestruturação da gestão administrativa por meio da racionalização e da
descentralização dos processos administrativos da Reitoria para as Unidades, através de
treinamento, desenvolvimento e emprego de ferramentas de inovação tecnológica e da
consolidação de legislação interna específica.
AÇÕES E PROJETOS POR EIXOS (Em desenvolvimento!)
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E

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos plena consciência da dimensão da responsabilidade assumida perante a
comunidade acadêmica, mas estamos dispostos a enfrentar esse desafio com todo o
empenho e dedicação. Contamos com a colaboração de todos os segmentos da
Universidade para que esse projeto seja conduzido com êxito.
Manteremos sempre aberto diálogo sobre os mais diversos aspectos, a
fim de identificar as principais demandas da nossa UERGS e a melhor maneira de
atendê-las, CRESCENDO COM RESPONSABILIDADE!
Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Saudações cordiais, atenciosamente,

_______________________________________________________________ .

Nei Marçal (reitor) e
Alexandre Guimarães Derivi (vice-reitor)

