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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: 16/06/2021 Hora: 10:00 Local: Plataforma online (google meet) 

Tema: 3º Workshop de elaboração do PDI 2022-2026 

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

Mandarino; Benedito Fonseca e Souza Adeodato; Carlos Henrique Soares Caetano; 

Daniel Aragão Machado; Daniela De Oliveira Pereira; Daniele Dos Santos Zeferino; 

Debora Melquiades De Castro; Evelyn Goyannes Dill Orrico; Fabiana Patueli; Fernanda 

Vianna Carvalho; Isabel Grau; Isabel Luiz; Jorge Ávila; Luisa Silva de Jesus; Luiz Pedro 

San Gil Jutuca; Márcia Valeria Da Silva De Brito Costa; Maria Auxiliadora Delgado 

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

Roberto Pereira Da Silva; Ricardo Granja; Roberto Vianna; Ronaldo de Oliveira Santos; 

Sidney Cunha De Lucena; Sidney Oliveira Rodrigues. 

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 3º Workshop visava a apresentação dos 

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

Análise de Riscos) das seguintes macrounidades: Biblioteca Central; CPA; CPTO e 

PROExC. 

3) O Workshop foi iniciado com a apresentação da CPA feita pelo Coordenador da 

comissão Sidney Oliveira Rodrigues. Finalizada a exposição do quadro de ações, a 

Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida abriu espaço para perguntas. 

4) Daniel Aragão (PROGEPE) ressaltou que verificou, durante os workshops, que 

várias macrounidades incluíram plano de capacitação para os servidores em seus 

quadros de ações, todavia, para que possa ser destinado recurso para efetivação 

dessas ações, é necessário que estas estejam contempladas no plano de 

desenvolvimento de pessoas (PDP). Do contrário, não será possível liberar recurso. 

Acrescentou que a PROGEPE, por meio do sitio eletrônico, dará mais transparência 

a essas ações em conformidade com o PDP. Jorge Ávila também teceu comentários 

a respeito do papel da extensão na capacitação dos servidores. Sidney Oliveira 

Rodrigues (CPA) relatou que não se sentiu contemplado, como coordenador de 

Comissão Permanente, pelo questionário encaminhado pela PROGEPE para 
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elaboração do PDP, dado que entendeu estar voltado apenas para sua função 

baseada no cargo de origem. Daniel Aragão (PROGEPE) esclareceu que o 

questionário tinha também o objetivo de ser destinado às pessoas que eram 

responsáveis por áreas estratégicas da universidade, tal como a CPA, que deve ter 

ocorrido algum equívoco, frisou também que a questão de ter a vinculação do cargo 

pode, por vezes, estabelecer limites que não são intencionais. 

5) Nilton José Dos Anjos De Oliveira (CCH) questionou se não existiria algum meio 

específico para que toda renovação das CIACs fosse comunicada à CPA de forma 

que essa informação fosse mantida sempre atualizada. A Profª Loreine Hermida 

sugeriu que as decanias utilizassem suas páginas para informar a respeito dos 

componentes das CIACs, bem como entrassem em contato direto com a CPA para 

enviar essas informações. O decano Nilton completou que tornar o fluxo uma 

obrigação seria mais eficiente do que apenas uma recomendação de 

encaminhamento. Ademais, foi proposto também que essa comunicação entrasse 

no fluxo do processo de emissão de portaria das CIACs. Sidney Oliveira Rodrigues 

(CPA) frisou que a comissão estava à disposição para implementar fluxo visando o 

acompanhamento das CIACs. 

6) A seguir, a Presidente da CPTO,  Daniela De Oliveira Pereira, fez a apresentação 

do quadro de ações referente a esta comissão. Após concluída, a Presidente da 

Comissão Profª Loreine Hermida pontuou que o PDI é revisado anualmente, assim, 

não há nenhum óbice em propor ações mais concisas e, posteriormente, se for o 

caso, ampliar.  

7) Roberto Vianna (Chefe de Gabinete do Reitor), em razão da questão levantada 

pela CPA acerca da carência de pessoal da comissão devido a não designação de 

todos os possíveis representantes para composição desta, esclareceu que o 

regimento da CPA, aprovado em 2010, prevê a autonomia da comissão perante aos 

órgãos da universidade. Portanto, a recomposição da CPA, que está com vacância 

de representações/especialistas, é uma responsabilidade e atribuição da própria 

que deve promover a indicação para preenchimento dos mandatos. A função do 

Reitor é apenas designar os indicados pela CPA. 

8) O quadro de ações da PROExC foi apresentado pelo pró-reitor Jorge Ávila. Ao fim, 

a Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida abriu espaço para perguntas. 

9) Evelyn Goyannes Dill Orrico (PROPGPI) enalteceu a construção conjunta do PDI 

visto que permite visualizar o que toda a Universidade está fazendo. Em relação à 
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apresentação da PROExC, destacou que, no que tange à ação sobre carga horária de 

docentes e discentes da extensão, há normatização a respeito das bolsas, portanto, 

não pode ter tratamento diferente, é preciso pensar neste tópico em conjunto com 

as outras modalidades de bolsa, bem como a questão dos professores, é importante 

que haja comunicação entre as Pró-Reitorias. Jorge Ávila (PROExC) concordou que a 

proposta pode ser pensada em conjunto e explicou as metas sugeridas na ação. A 

Pró-reitora Evelyn Goyannes pontuou também sobre os espaços de coworking, 

presente no quadro de ações da PROExC, informando que a UNIRIO já possui um 

espaço desse montado e que devemos pensar em como fazer essas iniciativas 

deslancharem. Jorge Ávila (PROExC) explicou que o objetivo é dar um espírito de 

utilização do espaço virtual para superar limitações dos espaços físicos. 

10) Sidney Cunha De Lucena (CCET) ressaltou que sentiu falta da inclusão das 

empresas júniores nas ações da PROExC, que algumas questões relativas à 

legislação exigem espaços físicos e essas empresas esbarram na burocracia, 

portanto, seria interessante incluí-las nesta lógica do contexto virtual. Jorge Ávila 

(PROExC) afirmou que irá providenciar a inclusão dessa sugestão. 

11) A Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida encerrou a reunião 

informando que a apresentação da Biblioteca Central foi remanejada para outra 

data em razão de problemas de saúde da Diretora Márcia Valéria, o novo calendário 

dos workshops será encaminhado por e-mail, por fim, frisou que irá comunicar ao 

coordenador da CPA, Sidney Oliveira Rodrigues, a respeito dos comentários feitos 

pelo Roberto Vianna (Chefe de Gabinete do Reitor) sobre a eleição da comissão, 

dado que o coordenador não pôde permanecer até o final da reunião. 

 Fechamento da Reunião: 12:10 h. Duração: 2 horas e 10 min 

 


