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O vigésimo primeiro dia mês de agosto de 2018, na sala de reuniões do Conselho Universitário,
sob a presidência do Professor José Walkimar de Mesquita Carneiro, Presidente da Comissão de
Avaliação e Acompanhamento de Desenvolvimento Institucional (COMADI), realizou-se a Reunião
Ordinária da COMADI.
Estiveram presentes os seguintes membros da COMADI: Alessandra Siqueira Barreto, Alexandra
Anastácia Monteiro Silva, Amanda Volotão, Andrea Brito Latgé, Débora de Souza Janoth, Gisele
Borges de Faria Souza da Silva, Lucas Getirana de Lima, Nadja Valéria Vasconcellos de Ávila,
Tibério Borges Vale e Virginia Dresch.
Além dos membros da COMADI, também estiveram presentes: o Vice-Reitor Antônio Cláudio
Lucas da Nóbrega, Alberto di Sabbato, Angela Rocha Martins, Daniel de Almeida, Débora
Ambinder, João Fanara, Jorge Sá Martins, Leonardo Guelman, Mariana C. M. Milani, Mariana
Seabra, Mario Ronconi, Pamella M. Drummond, Walter Lilenbaum.
Dando início à reunião, o Vice-Reitor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega apresentou os seguintes
pontos introdutórios:
1- A Universidade adotará a gestão baseada em evidências a fim de facilitar a tomada de decisões
do dia a dia dos gestores, além de proporcionar a gestão através de estratégias e indicadores. A
gestão por evidẽncias proporciona benefícios como economia de recursos e aumento da
percepção de conclusão de etapas e de avanços institucionais.
2- O PDI atual não deve ser associado exclusivamente a recursos financeiros como era em PDIs
anteriores. O PDI é um planejamento estratégico que direciona a Universidade e é independente
do Reitor vigente.
Em continuidade à reunião, o Presidente da Comissão de Avaliação e Acompanhamento de
Desenvolvimento Institucional (COMADI), apresentou a seguinte proposta de pauta: Apresentação
dos membros da COMADI, das atribuições da COMADI, apresentação do PDI (metas e
indicadores) e introdução ao Plano de Desenvolvimento das Unidades (PDU) e à ferramenta
FORPDI.
1- Foi sinalizado que o PDI 2018-2022 possui metas menos detalhadas que o PDI 2013-2017,
pois o objetivo é que os PDUs desdobrem as metas do PDI, além daquelas estabelecidas pela
Unidade relacionadas a seus processos e produtos.
2- Foi pontuado a necessidade de elaboração dos Regimentos Internos das Unidades como forma
de apoio e predecessora à elaboração dos PDUs.
3- Os PDUs podem ter suas metas e indicadores revisados anualmente.
4- A COMADI irá disponibilizar o material apresentado aos participantes.
5- Foi definido o calendário de reuniões mensais da COMADI. E a primeira reunião ocorrerá junto
com o Fórum de Diretores de Unidades no dia 12/09/2018 às 10h no ICFH.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar, eu, Pamella
Macedo Drummond, assistente em administração da Coordenação de Planejamento e
Desenvolvimento (PLAD-PROPLAN), lavrei a presente ata.

