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MEMÓRIA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PDI 2022-2026 

(Portaria GR nº 156, de 02 de Março de 2021) 

Data: 01/06/2021 Hora: 10:00 Local: Plataforma online (google meet) 

Tema: 1º Workshop de elaboração do PDI 2022-2026 

Participantes: Loreine Hermida da Silva e Silva (Presidente da Comissão); Adriana 

Figueiredo; Agostinho Manuel da Silva Ascenção; Alcides Wagner Serpa Guarino; 

Anderson Teodoro; Andrea Lopes; Anna Carla Almeida Mariz; Benedito Fonseca e 

Souza Adeodato; Carmen Irene Correa De Oliveira; Claudia Amaral; Daniel Aragão 

Machado; Daniela De Oliveira Pereira; Daniele Dos Santos Zeferino; Debora 

Melquiades De Castro; Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann; Evelyn Goyannes 

Dill Orrico; Fabiana Patueli; Isabel Grau; Isabel Luiz; José Ricardo Cereja; Luisa Silva de 

Jesus; Márcia Valeria Da Silva De Brito Costa; Mariana De Oliveira Targino Machado; 

Mateus Carvalho Soares De Souza; Nilton José Dos Anjos De Oliveira; Paulo Roberto 

Pereira Da Silva; Priscila das Neves Pereira Merlo; Ronaldo da Silva Busse;  Ronaldo de 

Oliveira Santos; Sidney Cunha De Lucena; Sidney Oliveira Rodrigues; Tathiana dos 

Santos Teixeira; Vitor Halfen Moreira.  

Principais Assuntos 

1) A reunião foi aberta pelo Prof. Benedito Fonseca e Souza Adeodato na condição 

de Reitor em exercício. 

2)  A programação estabelecida para o 1º Workshop visava a apresentação dos 

quadros de ações do PDI (Ações + Indicadores + Fórmula dos Indicadores + Metas + 

Análise de Riscos) das Pró-Reitorias acadêmicas na seguinte ordem: PROGRAD, 

PRAE, PROPGPI E PROExC. 

3) O Workshop foi iniciado com a apresentação da PROGRAD feita pelo Pró-reitor 

Alcides Wagner Serpa Guarino. Finalizada a exposição do quadro de ações, a 

Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida solicitou o envio do material 

apresentado até o final do dia, relembrou também que o prazo final para o envio 

dos textos para composição dos capítulos do PDI era 20/06. A Pró-Reitora Evelyn 

Orrico (PROPGPI) questionou quais macrounidades já enviaram os textos e solicitou 

que o e-mail com a demanda fosse reencaminhado, a Presidente da Comissão Profª 

Loreine Hermida citou as macrounidades e informou que irá reencaminhar o e-mail. 

4) A apresentação da PRAE foi feita pela Pró-reitora Carmen Irene Correa De 

Oliveira que durante a exibição do quadro de ações ressaltou que a construção da 
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planilha foi elaborada de forma diferente do que a apresentada pela PROGRAD e, 

portanto, aguardava orientação da PROPLAN para padronização. Acrescentou 

também que recebeu solicitação de inclusão de ação por parte do CCH, todavia, foi 

posterior a reunião interna que fechou a apresentação, assim, será debatida mais a 

frente mas poderia adiantar que a ação já existe. 

5) O quadro de ações da PROPGPI foi apresentado pela Pró-reitora Evelyn Goyannes 

Dill Orrico que enfatizou que a modificação substancial na elaboração do PDI da 

Pró-Reitoria, em relação ao anterior, foi destacar a inovação. Ademais, informou 

que recebeu sugestão de ação do CCET, porém, dado que a concretização exige a 

alocação de recursos não acreditava ser prudente a inclusão. Por fim, frisou que o 

elevado número de ações com nível alto de risco reforçava a importância da 

integração da comunidade universitária na construção e implementação do PDI.  

6) Após questionamentos a respeito da forma de inclusão das ações voltadas para 

aquisição e manutenção de equipamentos de informática, a Presidente da 

Comissão Profª Loreine Hermida explicou que está sendo estudado o melhor meio 

de consolidar essas ações no PDI em conformidade com a legislação vigente. 

Ressaltou também que as Pró-reitorias acadêmicas fizeram um trabalho bastante 

completo e significativo na elaboração dos quadros de ações, que as planilhas 

precisavam de poucos ajustes e aguardava o envio de todas as apresentações. Em 

conclusão, abriu espaço para perguntas dado que não havia representante da 

PROExC presente para realizar a apresentação, que teria que ser remanejada para 

outra data. 

Contribuições/Dúvidas/Esclarecimentos 

1) Evelyn Goyannes Dill Orrico (PROPGPI) perguntou à PROGRAD a respeito da ação 

sobre assinatura de convênios/parcerias com Instituições nacionais/internacionais 

que constava em seu quadro de ações, dado que também estava presente na 

planilha da PROPGPI, portanto, gostaria de saber a viabilidade de ser feita uma ação 

conjunta.   Alcides Wagner Serpa Guarino (PROGRAD) explicou que a ação se 

tratava de parcerias com as Escolas, que a Pró-reitoria não incluiu uma ação 

específica de convênios/parcerias com Instituições nacionais/internacionais por não 

possuir controle na sua efetivação e por considerar ser uma ação de rotina, ponto 

que foi corroborado pela Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida. 

2) Nilton José Dos Anjos De Oliveira (CCH) pontuou que esse PDI estava sendo 

construído de forma mais clara e sucinta com a definição das responsabilidades. 
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Ademais, questionou à PROGRAD acerca da previsão de encaminhamento das 

reformas curriculares citada na apresentação, por entender que o CCH teria papel 

de mediador na ação, gostaria de saber se seria necessário replicar a informação no 

âmbito dos centros acadêmicos.  A Profª Loreine Hermida explicou que como as 

Escolas pertencem aos Centros, mesmo que o papel da decania seja de mediadora 

entre PROGRAD e Escolas, as decanias são corresponsáveis no sentido de 

acompanhamento da ação, então os Centros precisam fazer constar essa 

informação. Por fim, indagou a PROPGPI sobre a possibilidade de ocorrer 

concomitância de solicitação para criação de programa de Pós-Graduação, caso não 

houvesse problema de infraestrutura, se existiria algum critério específico da Pró-

reitoria para negar o pedido. Evelyn Goyannes Dill Orrico (PROPGPI) explicou que o 

regimento da pós aprovado recentemente consta item que limita a participação dos 

docentes nos programas de pós, além dessa regra, não há ferramenta específica 

que impeça a abertura de novos cursos, entretanto, o objetivo é priorizar o 

fortalecimento dos cursos já existentes. 

3) Daniel Aragão (PROGEPE) teceu comentários sobre a ação proposta pelo CCET à 

PROPGPI que não foi incluída no PDI por demandar a alocação de recursos e sua 

execução não ser de controle exclusivo da PROPGPI, alegando que mesmo que não 

houvesse viabilidade imediata, é interessante incluir dado que no decorrer do plano 

poderia ser realizada. Evelyn Goyannes Dill Orrico (PROPGPI) questionou se a 

PROGEPE estava sugerindo que fosse proposta uma ação conjunta, com a 

confirmação do Pró-reitor da PROGEPE, afirmou que, sendo assim, seria incluída. 

Daniel Aragão (PROGEPE) perguntou também a respeito das comissões 

permanentes como a CPPD que não constavam nos cronogramas dos Workshops, 

se não valeria a pena incluir. A Profª Loreine Hermida informou que só ficaram as 

comissões cujas atribuições não são compartilhadas por outras unidades, ademais, 

nesse estágio da construção do PDI, não seria possível incorporar, sugeriu, então, 

que as ações específicas dessas comissões fossem incluídas no PDI por meio da 

PROGEPE, Daniel Aragão (PROGEPE) concordou.  

4) A Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida encerrou a reunião frisando que 

o Professor Jorge Ávila (PROExC) avisou que estava com instabilidade na conexão da 

internet e solicitou reagendamento da apresentação da PROExC, o que seria 

analisado para verificação da melhor data. Por fim, agradeceu a presença de todos, 

ressaltando a importância da participação de todos nos próximos Workshops.  
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 Fechamento da Reunião: 11:51 h. Duração: 1 hora e 51 min 

 


