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1. TEMA: 3 – DA PROPOSTA DE TRABALHO
2. DATA: 16 a 19 de outubro de 2018
PARTICIPANTES:
Ana Maria Migott - UPF
Carlos Aparecido Fernandes – UTFPR MEDIANEIRA
Claudia Bica - UFCSPA
Denis Marcelo Dockhorn – PUCRS
Dinael Corrêa de Campos – UNESP BAURU
Jefferson Cunha - PUCPR
Karina Pereira - UFTM
Maici Leite – UTFPR FRANCISCO BELTRÃO
Mário Miranzi - UFTM
Roberto Carlos Miguel – UNESP ARARAQUARA
Sandra Alves - UNIFENAS
Suenne Righetti – UNILASALLE
Thiago Medeiros - FSJ
3. MEDIADOR: Adriana Nassia T. de Sousa
4. COORDENADOR: Roberto Carlos Miguel
3. RELATOR: Claudia Bica
4. ATIVIDADES REALIZADAS\DISCUSSÃO e ANÁLISE:
A mediadora Sra Adriana fez a abertura dos trabalhos expondo a metodologia a ser
utilizada. Lembrou que o tema era o realinhamento das ações dos conjuntos A e B com os
objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O grupo realizou a leitura do
documento na Plataforma, pensando nos 17 objetivos a serem “distribuídos” ou não nos
eixos temáticos. O grupo debateu que a atual estrutura, conjunto A: cultura, saúde,

educação estaria mais alinhado ao Eixo PESSOAS; direitos humanos e justiça ao Eixo
PAZ. O conjunto B estaria mais alinhado aos Eixos PROSPERIDADE e PLANETA. O
Eixo PARCERIAS, segundo orientação, não foi debatido. Metodologicamente o grande
grupo foi separado entre os professores que participam com o conjunto A e os
professores que participam m o conjunto B. Concordou-se que os conjuntos sejam
separados conforme o sugerido: Eixo PESSOAS + PAZ e Eixo PROSPERIDAE +
PLANETA. Foram lidos cada objetivo e suas metas, que compõem cada um dos 17
objetivos. O grupo debateu amplamente sobre a possibilidade das propostas não serem
apresentadas como conjunto A e B, nem tão pouco por eixos, mas as IES poderiam
apresentar propostas amplas, que abarcasse todos os objetivos. Essa proposta não foi
aprovada por questões jurídicas e para respeitar a estrutura de cada IES. O grupo optou
então por preservar a estrutura sugerida, de PESSOAS + PAZ e PROSPERIDADE +
PLANETA. Solicitou-se à mediadora que disponibilizasse o documento norteador.
Seguiu-se amplo debate e optou-se por acrescer os itens 2 e 6 em cada um dos eixos, por
apresentarem metas transversais aos eixos como a seguir: Eixo PESSOAS + PAZ –
objetivos: 1, 2, 3, 4, 5 e 16 acrescido o objetivo 6. Eixo PROSPERIDADE + PLANETA
– objetivos: 6, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 acrescido o objetivo 2. Deliberou-se que mesmo os
objetivos 2 e 6 sendo comuns a ambos os eixos, a análise das metas os distingue. Após as
devidas deliberações as metas foram debatidas em seus objetivos e eixos. Deliberou-se
que todos os objetivos devem ser contemplados pelas IES e as metas sejam conforme a
expertise de cada IES e a proposta de atividades da Mesorregião. Foram também
debatidos os anexos D e G e modificados. As propostas seguem para a Coordenação, para
apreciação e deliberação. Como proposta encaminhou-se ainda a solicitação do aumento
de páginas das propostas de 40 para 42 páginas.

5. DISCUSSÃ:
6. ANÁLISE:
7. RECOMENDAÇÕES: conforme no corpo do relatório acima e documentos anexos.
8. CONCLUSÃO: após a implementação das sugestões acima sugere-se uma nova rodada
de avaliação.
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