UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO

MEMÓRIA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PDI 2022-2026
(Portaria GR nº 156, de 02 de Março de 2021)

Data: 09/06/2021
Hora: 10:05
Local: Plataforma online (google meet)
Tema: 2º Workshop de elaboração do PDI 2022-2026
Participantes: Loreine Hermida da Silva e Silva (Presidente da Comissão); Adriana
Figueiredo; Ana Paula Mandarino; Benedito Fonseca e Souza Adeodato; Carlos
Roberto Lyra da Silva; Carmen Irene Correa De Oliveira; 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; Fernanda Vianna Carvalho; José Luiz Ligièro Coelho; José Ricardo
Cereja; Luisa Silva de Jesus; Márcia Valeria Da Silva De Brito Costa; Mateus Carvalho
Soares De Souza; Nilton José Dos Anjos De Oliveira; Paulo Roberto Pereira Da Silva;
Priscila das Neves Pereira Merlo; 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 2º Workshop visava a apresentação dos
quadros de ações do PDI (Ações + Indicadores + Fórmula dos Indicadores + Metas +
Análise de Riscos) das Pró-Reitorias administrativas na seguinte ordem: PROAD;
PROGEPE e PROPLAN.
3) O Workshop foi iniciado com a apresentação da PROAD feita pela Diretora Ana
Paula Mandarino. Finalizada a exposição do quadro de ações, a Presidente da
Comissão Profª Loreine Hermida ressaltou que houve acréscimos significativos de
ações desde a Oficina, especialmente no que tange à engenharia.
4) A apresentação da PROGEPE foi feita pela Pró-reitor Daniel Aragão. Ao final, a
Profª Loreine Hermida solicitou o envio das planilhas com os quadros de ações no
máximo até amanhã, relembrou a proximidade do fim do prazo (10/06/2021) para
envio dos indicadores de desempenho e dos textos-base do PDI (20/06/2021). A
presidente da comissão frisou também a alteração no cronograma dos workshops
do PDI:
16/06: BC, CPA, CPTO e PROExC
23/06: AUDIN, COMSO, CEAD, CRI e DTIC
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30/06: NAI, OUVIDORIA, CCBS, CLA e COPESI
07/07: CCJP, CCET, CCH e AC
5) A última apresentação foi feita pela Presidente da Comissão Profª Loreine
Hermida que expôs o quadro de ações elaborado pela PROPLAN.
Contribuições/Dúvidas/Esclarecimentos
1) Márcia Valeria Da Silva De Brito Costa (BC) sugeriu que fosse pensada de forma
institucional uma ação para criação de uma política que abordasse procedimentos
nos casos de violência urbana e que isso fosse comunicado à equipe de vigilância da
universidade.
2) Sidney Cunha De Lucena (CCET) reforçou o que foi dito pela Márcia Valeria e
acrescentou que, de forma geral, a UNIRIO não possui um plano de segurança.
Solicitou também acesso à planilha da PROAD para poder mapear as demandas da
decania que foram incorporadas no PDI e frisou que seria interessante a
participação dos centros acadêmicos na etapa de planejamento da execução das
ações.
3) Ana Paula Mandarino (PROAD) informou que vai incluir as sugestões feitas pela
Márcia Valeria Da Silva De Brito Costa (BC). Explicou também que as ações incluídas
no quadro de ações foram elaboradas de forma abrangente para abarcar todas as
demandas, porém, certamente na execução será necessária a participação de cada
macrounidade envolvida em razão das especificidades de cada.
4) Daniel Aragão (PROGEPE) ressaltou que, com relação a uma política de incêndios,
a PROGEPE em parceria com a PROAD já havia iniciado sua elaboração. A Profª
Loreine Hermida explicou que a preocupação da Márcia Valeria Da Silva De Brito
Costa era mais ampla, por se tratar de um plano de violência urbana, que seria uma
ação além da segurança contra incêndios apenas.
5) Fabiana Patueli (AC) teceu comentários acerca da automatização dos processos
administrativos citada pela PROGEPE, informando que esse procedimento já estava
em andamento. A Profª Loreine Hermida pontuou que se tratavam de ações
distintas, dado que a Fabiana Patueli (AC) estava se referindo ao SEI e a ação
proposta pela PROGEPE estava vinculada a um decreto que obrigou a digitalização
de toda a documentação da universidade. Daniel Aragão (PROGEPE) ressaltou que
eram ações complementares.
6) Evelyn Goyannes Dill Orrico (PROPGPI) perguntou se existia priorização para a
vistoria nos espaços físicos da universidade citada pela PROAD. A Pró-reitora
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sugeriu que os laboratórios, em razão de suas características, tivessem prioridade
nesta ação. A posteriori citou também as chamadas “coleções” que precisam de
tratamento próprio e especializado. Corroborou também com a importância do
plano de segurança. Ana Paula Mandarino (PROAD) assegurou que há sim
priorização dos espaços que demandam mais cuidado como os laboratórios.
7) Paulo Roberto Pereira Da Silva (DTIC) enfatizou a importância da questão do
plano de segurança contra incêndio no que tange à DTIC, abordou também a
implementação do SEI, do diploma digital que engloba toda uma legislação para
armazenamento de dados na qual a DTIC já estava trabalhando para encontrar
soluções. Antes do encerramento, frisou a necessidade de elencar as prioridades
das demandas solicitadas à área de tecnologia, apresentadas nos quadros de ações,
no próximo PDGTIC.
8) Nilton José Dos Anjos De Oliveira (CCH), em relação à apresentação da PROPLAN,
fez comentários sobre a integração entre CPA e CIACS, que seria importante para
criar padronização na avaliação dos cursos, sugeriu a elaboração de um fórum para
isso. Questionou também se estava previsto a criação de um portal para
credenciamento de núcleos/laboratórios. A Profª Loreine Hermida explicou que há
sim no PDI da PROPLAN a ideia de automatizar o credenciamento de
núcleos/laboratórios via portal. No que tange à CIAC, tal ação não consta no PDI da
PROPLAN, o que foi proposto é referente a CPA e DAINF, como a CIAC está
vinculada à PROGRAD, seria necessário verificar com o prof. Alcides se há essa
proposta no PDI da PROGRAD.
9) Carmen Irene Correa De Oliveira (PRAE) sugeriu, a respeito dos textos-base do
PDI, a inclusão de políticas de assistência estudantis no PPI. A Profª Loreine Hermida
concordou. Evelyn Goyannes Dill Orrico (PROPGPI) apontou que, assim como a
PROExC, a PROPGPI possui informações relevantes a incluir no capítulo 5 do PDI em
relação ao conteúdo de “Programas de apoio pedagógico e financeiro”, porém, não
receberam esse tópico para escrever. Após debate sobre o assunto entre as
macrounidades, a Profª Loreine Hermida esclareceu que a forma de participação de
cada um na elaboração do referido capítulo poderia ser definida como melhor
atendesse a todos, seja a PROPGPI encaminhando as informações que possui à
PROGRAD/PRAE ou seja a PROPGPI elaborando o texto. No fim, a PRAE informou
que vai incluir as informações fornecidas pela PROPGPI.
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10) A Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida encerrou a reunião com a
apresentação da página dos indicadores institucionais, que está em construção mas
já está disponível, e reforçou a importância da presença de todos no próximo
workshop.
 Fechamento da Reunião: 12:45 h.
Duração: 2 horas e 40 min
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