
Reunião GT Convênio MP-RS/FASE/UFSM - 04 de maio de 2018

Pautas
1  –  Possibilidade  de  cursos  a  serem  ofertados  pelo  Politécnico,  CTISM  e  NTE  no
CVT/Tecnoparque;
2 – Chamada Pública 09/2018/PRE – propostas de atividades para o convênio
3 – Programação 2018

1 – Prof Leila/CTISM esclareceu sobre os cursos de formação profissional que podem ser ofertados
pelo CVT – Centro Vocacional de Trabalho, localizado na zona oeste. Toda a universidade pode
oferecer cursos para toda a comunidade externa. Solicita apoio da PRE para articular e incentivar
tais cursos. No âmbito do convênio propõe a realização de cursos para os adolescentes a serem
desenvolvidos no espaço do tecnoparque, já no segundo semestre de 2018. Sugere que seja ofertada
uma bolsa de trabalho para o adolescente que tiver melhor desempenho no curso. Surgiu a proposta
de ser criado um novo convênio, dentro do atual, específico para a oferta dos cursos e ações no
Tecnoparque,  que  seria  firmado  entre  MP-RS,  FASE,  UFSM,  Prefeitura  e  CEDEDICA.  Ficou
acertado que haverá uma reunião entre o GT, representantes do Tecnoparque (Politécnico e CTISM)
e prefeitura (prefeito mais agência de desenvolvimento), em data a ser confirmada pelo promotor
Antonio,  para tratar  também da definição do espaço físico do tecnoparque.  Nesse sentido,  fica
definido que a próxima reunião do GT será nas instalações do tecnoparque para que todos possam
conhecer o local.
- No que se refere às ações do Politécnico, além da oferta de cursos via Tecnoparque, a professora
Liane expôs sobre o projeto mandala, suas ações no ano de 2017 e a perspectiva de continuidade no
ano de 2018. Katiusci reforçou o relato com uma exposição de fotos das atividades desenvolvidas e
justificou  a  importância  do  projeto  em  razão  da  sua  articulação  com  as  demais  iniciativas
socioeducativas  desenvolvidas  no  CASE.  O  projeto  seguirá  com auxílio  de  dois  bolsistas,  sob
orientação da prof Liane. 
- Ficou registrada também a demanda de construção de uma horta como projeto para o CASE e o
politécnico se dispôs  a  tentar  uma aproximação e articulação com os  professores  da área para
efetivação da ideia.

2 – Foi realizada uma apresentação das 7 (sete) propostas submetidas e uma breve contextualização
de cada uma delas. Todas as propostas foram consideradas importantes e interessantes, porém, em
razão de disponibilidade financeira, não será possível desenvolver todas elas. A sugestão é de que
sejam desenvolvidas entre 4 e 5, dependendo de quais e de qual demanda orçamentária de cada uma
das escolhidas. A escolha será feita pela equipe do CASE juntamente com a equipe do CASEMI e
será enviada à PRE até dia 11/05. Posteriormente será feita uma conversa entre os proponentes e o
GT,  no  intuito  de  apresentar  o  projeto,  o  sistema,  a  escola,  o  convênio  e  o  grupo.  Dentre  as
propostas  submetidas,  uma  é  direcionada  ao  CASE  de  Santo  Ângelo,  e  sua  viabilidade  será
consultada pelo promotor, via MP-RS.

3 - Seminário na UFSM ao final do segundo semestre; projeto mandala; cursos da chamada pública
09/2018 escolhidos pela equipe CASE/CASEMI; atividade do curso de psicologia, iniciados já em
abril deste ano e se manterá com encontros mensais; Horta; Cursos Tecnoparque ofertados pelo
Politécnico e pelo CTISM.

Assuntos gerais:
Ficou  definido  que  todas  as  atividades  que  acontecem no  âmbito  deste  convênio  devem estar
registradas  na  forma  de  projeto  junto  ao  Observatório  de  Direitos  Humanos  da  PRE.  Os
participantes que já possuem a atividade registrada no portal de projetos da UFSM poderão enviar
no formato já elaborado, aos que ainda não possuem, a PRE enviará um modelo de formulário
(idêntico ao da chamada pública) para que seja preenchido e enviado para o e-mail da PRE, para



fins de reconhecimento junto ao convênio (isso não substitui o registro no portal de projetos da
UFSM).

Próximas reuniões:
28/05/18, 14h, no MP-RS, reunião do GT com os novos proponentes.
15/06/18, 9h, no Tecnoparque, reunião mensal do GT.
xx/06/18,  xxh, na Prefeitura Municipal, reunião sobre o Tecnoparque (data e hora a definir pelo
promotor Antônio).


