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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:26/05/2021 Hora: 10:00 Local: Plataforma online (google meet) 

Tema: 6ª Reunião de elaboração do PDI 2022-2026 

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

Manuel da Silva Ascenção; Alcides Wagner Serpa Guarino; Ana Paula Mandarino 

Mendonça; Anna Carla Almeida Mariz; 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; Fabiana Patueli; José Luiz Ligièro 

Coelho; José Ricardo Cereja; Luisa Silva de Jesus; Luiz Pedro San Gil Jutuca;  Márcia 

Valeria Da Silva De Brito Costa; Mariana De Oliveira Targino Machado; Mateus 

Carvalho Soares De Souza; Nilton José Dos Anjos De Oliveira; Priscila das Neves 

Pereira Merlo; Ronaldo da Silva Busse;  Ronaldo de Oliveira Santos; Sidney Cunha De 

Lucena; Sidney Oliveira Rodrigues; 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 Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida explicou que o objetivo da 

Reunião era dirimir possíveis dúvidas quanto à elaboração do quadro estratégico 

(planilhão) e fornecer orientações básicas para preparação dos Workshops visando 

um trabalho coeso. Em seguida, foi apresentada a agenda da Reunião, destacando: 

I) Orientações para Workshops; II) Planejamento de indicadores; III) Planejamento 

de metas; IV) Análise de risco; V) Programação dos Workshops; VI) Novas iniciativas 

Estratégicas; VII) Roteiro de apresentação; VIII) Alteração do cronograma. 

3) Para orientar a preparação dos Workshops, foi apresentada a planilha a ser 

elaborada com indicação das colunas que devem ser preenchidas, destacando: I) 

Indicador: nome do indicador; II) Fórmula: cálculo matemático executado pra 

obtenção do valor do indicador; III) Ano base: Incluir indicador de 2021, caso não 

possua, entrar em contato com a PROPLAN; IV) Análise de Risco: Probabilidade de 

concretização da ação (alto, médio ou baixo); V) Macrounidade Responsável: É 

aquela que executa a ação, portanto, é preciso que as macrounidades dialoguem no 

caso de ações conjuntas.  
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4) Em relação ao planejamento dos indicadores, foram indicadas as finalidades 

destes. Ademais, verificou-se, durante o processo de construção do PDI, que há 

dificuldade na compreensão e elaboração deste conteúdo. Em geral, a taxa é o tipo 

de indicador mais recomendável para retratar o desempenho no âmbito do PDI, 

também é possível utilizar coeficientes, números absolutos no caso de ações sem 

precedente. O índice, por outro lado, por suas características, possui utilização mais 

restrita nesse contexto. Para ilustrar, foram citados e explicados exemplos de ações 

e os indicadores correspondentes.   

5) Pontuou-se os fatores a serem considerados no planejamento das metas e o 

conceito de risco e seu impacto na elaboração das ações e metas do PDI.  

6) Apresentou-se o cronograma dos workshops, com as datas referentes a cada 

macrounidade. A saber: 

01/06 - Pró-Reitorias acadêmicas - PROGRAD, PRAE, PROPGPI, PROExC 

09/06 -  Pró-Reitorias administrativas - PROAD, PROGEPE, PROPLAN 

16/06 - Unidades suplementares e comissões - AC, BC, CPA, COPESI, CPTO 

23/06 - Administração central e DTIC - AUDIN, COMSO, CEAD, CRI, DTIC 

30/06 - Administração Central e Decanias - NAI, OUVIDORIA, CCBS, CLA 

07/07 - Decanias - CCJP, CCET, CCH 

Ademais, a Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida ressaltou a importância 

da participação de toda a comissão em todos os dias de workshops, visando a 

construção de um plano bem feito e integrado, para evitar o que ocorreu na 

elaboração do PDI 2017-2021 em que houve esvaziamento das últimas reuniões de 

apresentação de ações das macrounidades. 

7) Em seguida, foi exposto quadro que destacava as iniciativas estratégicas 

adicionadas no PDI 2022-2026 em relação ao anterior, bem como aquelas para as 

quais não houve proposição de nenhuma ação, no intuito de incentivar as 

macrounidades a planejarem ações vinculadas a estas.  

8) Abordou-se o roteiro de apresentação dos workshops, frisando que o foco não é 

mais como foi construída a elaboração das ações e quem participou deste processo, 

o objetivo é seguir os pontos destacados no roteiro de forma sucinta. Por fim, foi 

apresentado o cronograma de elaboração do PDI ajustado, destacando que o 1º 

workshop será realizado excepcionalmente numa terça-feira no dia 01/06 em razão 

do feriado no dia 03/06. 

Contribuições/Dúvidas/Esclarecimentos 
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1) Alcides Wagner Serpa Guarino (PROGRAD) perguntou se a apresentação seria 

disponibilizada ainda hoje, acrescentou que seria interessante que fosse enviada 

também por e-mail aos participantes. A Presidente da Comissão Profª Loreine 

Hermida informou que a apresentação como habitual ficaria disponível na página 

do PDI e a sugestão de encaminhar por e-mail seria acatada. 

2) Nilton José Dos Anjos De Oliveira (CCH) disse que buscaria em conjunto com a 

PROGRAD e PROExC desenvolver ações vinculadas à iniciativa “2.7 Fomentar ações 

visando à formação e à qualificação de professores para a Educação Básica”. A Profª 

Loreine Hermida corroborou com a colocação mencionando que a ideia é 

desenvolver ações em conjunto em busca de uma Universidade melhor. A 

posteriori, o decano do CCH abordou tema relativo à editora virtual e a Profª 

Loreine Hermida informou que havia sido procurada para incluir a ação de criação 

de uma editora virtual no PDI da PROPLAN em virtude de ser a macrounidade 

responsável pela criação de unidades. Acrescentou que a sugestão foi acatada e 

será incluída no quadro de ações da Pró-Reitoria de Planejamento. O Prof. Nilton 

questionou também como seria o procedimento em relação à editora virtual dado 

que o processo para sua criação já foi iniciado em 2021, tendo em vista que as 

ações estratégicas já realizadas durante a vigência do PDI anterior não devem 

constar no PDI seguinte. A Profª Loreine Hermida explicou que no caso a ação pode 

ser incluída no PDI 2022 e constar no monitoramento de 2021 como ação 

antecipada. José Luiz Ligièro Coelho (CLA) também expôs considerações sobre o 

assunto.  

3) Presidente da Comissão Profª Loreine Hermida encerrou a Reunião frisando que 

a apresentação da Reunião de hoje será encaminhada a todos os participantes por 

e-mail, a próxima reunião será realizada numa terça-feira e, por fim, ressaltou que 

espera que toda a comissão esteja presente em todos os workshops. 

 Fechamento da Reunião: 11:32 h. Duração: 1 hora e 32 min 

 


