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REGISTRO DE REUNIÃO 

 

Data / horário / local: 03/02/2021, 10h30min, on line pela Plataforma Google Meet. 

Objetivo: Apresentação geral do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2022-2026 

 

Participantes: 

Nome Cargo 

Benedito Fonseca e Souza Adeodato Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 

Loreine Hermida da Silva e Silva Pró-Reitora de Planejamento e responsável 

pela COPLADI 

Daniele dos Santos Zeferino Chefe da Divisão de Planejamento Estratégico 

- COPLADI 

Elizabeth da Silva Guedes Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Institucional - COPLADI 

Agostinho Manuel da Silva Ascenção Decano do CCBS 

Isabel Luiz Representante da Decania do CLA 

Nilton José dos Anjos de Oliveira Decano do CCH 

Sidney Cunha de Lucena Decano do CCET 

 

Ausentes, com justificativa: 

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann Decana do CCJP 

 

Temas abordados e discutidos: 

• O Prof. Benedito Adeodato abriu a reunião salientando a importância do processo 

democrático de elaboração do PDI, produto fruto de ampla discussão e trabalho. Solicitou aos 

decanos especial compromisso com o trabalho coletivo a ser desenvolvido. 

• A Profª Loreine Hermida apresentou a equipe da COPLADI e apresentou a pauta e 

objetivos da reunião. 

• A Profª Loreine Hermida exibiu a Apresentação geral sobre o PDI, com os seguintes 

pontos: 

o Esclarecimentos do que é PDI, divulgado em 

http://www.unirio.br/proplan/plano-de-desenvolvimentoinstitucional 
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o Etapas principais de elaboração do novo PDI, destacando que a COPLADI 

vem trabalhando em reuniões internas sobre o assunto desde julho de 2020. 

Cabe à unidade também o planejamento do processo, a consolidação e revisão 

do documento final e a elaboração do cronograma de reuniões (que deverá ser 

apresentado na primeira reunião geral da comissão); 

o Análise ambiental (pesquisa diagnóstico), que está disponível no link 

http://forms.unirio.br/index.php/683593?lang=pt-BR. Ressaltou-se sua 

finalidade e o prazo para participação (22/02/2021), pedindo que os Decanos 

convidem discentes, docentes e servidores técnico-administrativos de seus 

Centros Acadêmicos a participar, para que tenhamos uma visão geral da 

Universidade, e do que se pretende para os próximos 5 anos. A previsão de 

divulgação dos resultados é no dia 15/03/2021; 

o Emissão de portaria que designará os membros da comissão de elaboração do 

novo PDI (prevista para o fim do prazo da pesquisa-diagnóstico); 

o Sugere-se atenção às dificuldades do PDI vigente, a partir do contato com os 

decanos / gestores que participaram do processo de planejamento e 

acompanhamento; 

o Monitoramento do PDI 2017-2021 ano base 2020, a ser lançado ainda este 

mês. As respostas das unidades acadêmicas devem ser consolidadas pelas 

Decanias, conforme Matriz de Responsabilidade do PDI. Algumas dificuldades 

já percebidas no atual PDI foram destacadas: necessidade de observação às 

metas e ações não cumpridas; metas superdimensionadas; número exagerado 

de ações; Projeções utópicas; inclusão de ações de rotina. 

o Sugestão de contato com os ex-decanos para conhecer os caminhos 

anteriormente percorridos na elaboração do PDI atualmente em vigor, e suas 

dificuldades. 

 

• O Prof. Sidnei Lucena destacou que a comunidade do CCET está bastante mobilizada 

e vem discutindo a elaboração do novo PDI desde 2020. Solicitou a disponibilização de uma 

agenda prévia para encaixar a agenda do CCET nas reuniões de planejamento. Informou que 

pretende solicitar auxílio de pessoas no Centro que tenham Know-How sobre planejamento, 

ou até mesmo de pessoas externas para orientações. 

• O Prof. Nilton de Oliveira concordou com a solicitação de antecipação da proposta de 

cronograma para as decanias se programarem para participação nas reuniões e possibilitar o 

repasse de informações para as unidades acadêmicas. 

• O Prof. Agostinho Ascenção antecipou que não pretende ser candidato à Decania do 

CCBS, mas destacou seu desejo para que tenhamos um novo PDI que aponte o melhor 

caminho para a nossa universidade visando o seu crescimento e modernização o máximo 

possível. 
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• A Técnica em Assuntos Educacionais Izabel Luiz, representando a Decania do CLA, 

tirou algumas dúvidas com relação a respostas às ações que não foram executadas no 

monitoramento do PDI ano base 2020, bem como àquelas realizadas de forma excepcional em 

decorrência da pandemia COVID-19. 

• Houve esclarecimentos de dúvidas gerais quanto ao planejamento de ações 

estratégicas para o PDI e ao monitoramento do ano base 2020. 

. 

Compromissos firmados: 

• COPLADI vai solicitar antecipação da emissão da Portaria que designa os membros 

da comissão de elaboração do PDI 2022-2026, a fim de tentar divulgar a agenda de reuniões 

com antecedência. 

• COPLADI enviará por e-mail a apresentação realizada na reunião. 

• Decanias mobilizarão suas comunidades acadêmicas para participação na pesquisa-

diagnóstico e organizarão suas unidades para resposta ao monitoramento do PDI ano base 

2020. 

 

Nada mais havendo a tratar o Vice Reitor agradeceu a presença de todos, declarou 

proveitosa a reunião e deu a mesma por encerrada. 


