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: 23/06/2021
Hora: 10:00
Local: Plataforma online (google meet)
Tema: 4º Workshop de elaboração do PDI 2022-2026
Participantes: Loreine Hermida da Silva e Silva (Presidente da Comissão); Ana
Carolina Carvalho; Ana Paula Mandarino; Anna Carla Almeida Mariz; Benedito
Fonseca e Souza Adeodato; Cátia Ayres da Silva; Daniela De Oliveira Pereira; Daniele
Dos Santos Zeferino; Debora Melquiades De Castro; Edna Raquel Rodrigues Santos
Hogemann; Fabiana Patueli; Isabel Grau; Isabel Luiz; José Luiz Ligièro Coelho; José
Ricardo Cereja; Juliana Gadelha; Luisa Silva de Jesus; Luiz Carlos Gomes; Luiz Pedro
San Gil Jutuca; Márcia Valeria Da Silva De Brito Costa; Maria Auxiliadora Delgado
Machado; Mariana De Oliveira Targino Machado; 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.
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 4º Workshop visava a apresentação dos
quadros de ações do PDI (Ações + Indicadores + Fórmula dos Indicadores + Metas +
Análise de Riscos) das seguintes macrounidades: AUDIN, COMSO, CRI, DTIC e BC.
Antes do início das apresentações, a Presidente da Comissão, Profª Loreine
Hermida, explicou as instruções para os blocos do Workshop.
3) A primeira apresentação foi a da AUDIN feita pela servidora Mariana De Oliveira
Targino Machado.
4) O quadro de ações da COMSO foi apresentado pela servidora Daniela De Oliveira
Pereira. Após concluída, a Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida pontuou
que as planilhas encaminhadas pelas macrounidades serão analisadas pela
COPLADI/PROPLAN que irá informar prazo para os ajustes necessários, reforçou
também que o mapa completo com o quadro de ações de todas as macrounidades
deve estar concluído para ser divulgado na consulta pública em julho.
5) Luiz Pedro San Gil Jutuca apresentou o quadro de ações da CRI. Finalizada a
apresentação, a Profª Loreine Hermida fechou o 1º bloco e abriu espaço para
perguntas.
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6) Em relação ao comentário feito durante a apresentação da COMSO, sobre a não
indicação de previsão de criação do Portal, por ser uma ação que depende da DTIC,
o diretor DTIC, Paulo Roberto Pereira Da Silva recomendou que fosse sim incluída
uma previsão para efetuação da ação dado que, a posteriori, o comitê de TIC irá
elencar as prioridades.
7) Nilton José Dos Anjos De Oliveira (CCH), em razão da necessidade de remoção de
equipamentos para servidores exercerem o home office, verificou que alguns
equipamentos instalados no CCH pertenciam a outras unidades na relação do
patrimônio, em virtude disso, perguntou à AUDIN se seria viável realizar uma
auditoria nessa questão dos bens. Mariana De Oliveira Targino Machado (AUDIN)
explicou que, no que tange a incluir como ação no PDI, essa questão deveria ser de
responsabilidade da área incumbida pela gestão do patrimônio. Porém, para fins de
auditoria, poderia ser encaminhada uma solicitação formal com a sugestão de tema
para ser incluído no plano de auditoria. Paulo Roberto Pereira Da Silva (DTIC)
informou que a DTIC mantém parceria com a equipe de patrimônio para controle
dos equipamentos de TIC transferidos para outras áreas desses, embora haja
possibilidades de a planilha não estar atualizada.
8) José Ricardo Cereja (PROPGPI) pontuou que, durante a apresentação dos
Workshops, verificou que algumas ações sugeridas eram táticas e até operacionais,
que isso estaria inflando o PDI, dado que mais valem poucas ações estratégicas bem
objetivas do que ações operacionais. A Presidente da Comissão Profª Loreine
Hermida esclareceu que algumas ações vinculadas à aquisição de equipamentos de
TI são de inclusão obrigatória no PDI, a nível de quantidade, em razão da exigência
existente na legislação vigente. Acrescentou que foi explicado durante as oficinas
que ações de rotina não deveriam constar no PDI e os quadros de ações
apresentados nos workshops estão sendo analisados pela COPLADI/PROPLAN para
ajustes e sugestões. A Presidente da Comissão explicou também que essa ação
vinculada à DTIC (compra de equipamentos e softwares) será compactada em uma
única ação no PDI e outras ações também vão sendo ajustadas até a elaboração do
mapa final. Por fim, ressaltou que o planejamento é uma cultura que está sendo
implementada na UNIRIO, estamos todos aprendendo juntos e buscando sempre
aprimorar a construção do plano. Paulo Roberto Pereira Da Silva (DTIC) teceu
comentários sobre a legislação aplicável aos equipamento de TI.
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9) José Luiz Ligièro Coelho (CLA) teceu críticas à apresentação do quadro de ações
da CRI dado que não houve citação da África e da América Latina, priorizando o
Eurocentrismo. Luiz Pedro San Gil Jutuca (CRI) argumentou que a interpretação foi
equivocada, visto que não destacou especificamente nenhum país ou continente,
por isso a África não está nominalmente citada. Destacou também os acordos de
cooperação que a UNIRIO possui com outros países da América Latina, explicando
que a CRI trabalha sob demanda, assim sendo, acordos com universidades
específicas podem ser sugeridos. José Luiz Ligièro Coelho (CLA) replicou que
acredita que deveria ter sim uma prioridade para a África e que falta também uma
política que possibilite a ida dos estudantes para o exterior, no que tange aos
recursos.
10) Com o fim do 1º bloco de perguntas, Paulo Roberto Pereira Da Silva fez a
apresentação do quadro de ações da DTIC.
11) A última apresentação foi realizada pela Márcia Valeria Da Silva De Brito Costa
com o quadro de ações da Biblioteca Central. Após concluída, a Presidente da
Comissão abriu espaço para mais uma rodada de perguntas.
12) José Ricardo Cereja (PROPGPI) perguntou à DTIC se havia no planejamento o
intuito de informatizar os serviços da UNIRIO visando uma universidade virtual, em
relação à COMSO questionou a respeito do planejamento dos canais digitais e se há
o objetivo de uniformização dos sites da universidade. A Profª Loreine Hermida
citou que a PROPLAN incluiu os campi virtuais da universidade no PDI de sua PróReitoria, objetivando a expansão da UNIRIO em nível virtual.
13) Paulo Roberto Pereira Da Silva (DTIC) explicou alguns pontos sobre a política de
backup citada pela Biblioteca Central durante a apresentação. Abordou também o
processo de digitalização que está na dependência de autorização de uso do SEI.
Sobre a digitalização de pastas/documentos, informou que não cabe à DTIC definir e
planejar sua execução, deve haver demanda da área responsável. Por fim, teceu
comentários sobre a universidade digital, a identificação visual, por meio do Plone,
que está sendo desenvolvida em conjunto com a COMSO e a aquisição de
assinatura de aplicativos, que deve constar no planejamento de cada área, caso seja
do interesse desta.
14) Daniela De Oliveira Pereira (COMSO) frisou que está ciente dos problemas em
relação à identidade visual do portal e das páginas da UNIRIO, e que foram incluídas
algumas ações do PDI da COMSO para lidar com essa questão, e a longo prazo o
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objetivo é formular uma política que defina a padronização. Ademais, já há um
trabalho em parceria com a DTIC visando às recomendações de padronização.
15) Márcia Valeria Da Silva De Brito Costa (BC) explicou o que seria a política de
backups presente em seu quadro de ações, que vai além da plataforma SOPHIA.
Nesse sentido, Paulo Roberto Pereira Da Silva (DTIC) argumentou que a BC que
deve informar à DTIC a previsão de crescimento.
16) Sidney Cunha De Lucena (CCET) falou sobre a questão dos websites e
uniformização do portal da UNIRIO, ressaltando que quanto mais fácil for incluir
conteúdo, bem como quanto mais simples forem as sugestões de padronização,
melhor será a adaptação das macrounidades, ademais, sugeriu uma possível
mudança para plataforma Wordpress, que teria melhor usabilidade. Daniela De
Oliveira Pereira (COMSO) e Paulo Roberto Pereira Da Silva (DTIC) apresentaram
considerações a respeito dos pontos levantados pelo CCET, informando que o Plone
também apresenta os pontos positivos apresentados pelo Prof. Sidney Lucena. Por
fim, informaram que estão trabalhando conjuntamente no sentido de encontrar
melhores soluções para o assunto.
11) A Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida encerrou a reunião
ressaltando que ainda há mais 2 workshops programados e que é importante
manter a presença de todos em prol da construção conjunta do PDI.
 Fechamento da Reunião: 13:15 h.
Duração: 3 horas e 15 min
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