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No trigésimo primeiro dia do mês de outubro de 2018, no auditório da AGIR, Instituto de
Física-UFF,  sob  a  presidência  do  Professor  José  Walkimar  de  Mesquita  Carneiro,
Presidente  da  Comissão  de  Avaliação  e  Acompanhamento  do  Desenvolvimento
Institucional (COMADI), realizou-se a Reunião Ordinária da COMADI.

Além do presidente  da COMADI,  estiveram presentes os seguintes  membros:  Andrea
Brito Latgé, Hélcio de Almeida Rocha, Tibério Borges Vale e Virginia Dresch.

O principal ponto de pauta da reunião era a preparação para a elaboração do relatório
anual do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI a ser apresentado ao CUV no início
do próximo ano. Após discussão entre os presentes ficou deliberado que cada membro ou
conjunto  de  membros  da  comissão  deveriam coletar  as  informações  e  preparar  uma
proposta  de  texto  para  cada  uma das  perspectivas  do  PDI,  tendo  sido  indicados  os
seguintes membros com as respectivas perspectivas:

Perspectiva: Ensino de Graduação - Virgínia Dresch;
Perspectiva: Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – Andrea Latgé;
Perspectiva: Extensão - (não foi indicado um nome. O Prof. Walkimar deverá conversar
com outros membros para encontrar um relator para esta perspectiva);
Perspectiva: Responsabilidade Social – Lucas Getirana;
Perspectiva: Gestão – Planejamento – Walkimar Carneiro;
Perspectiva: Gestão – Pessoas – Amanda Volotão;
Perspectiva: Gestão – Infraestrutura – Hélcio Rocha e Tibério Borges.

O  relatório  deverá  ser  simples  e  objetivo,  com  foco  nos  objetivos  estratégicos  e
respectivos  indicadores  expressos  no  PDI  2018-2022,  centrado  nos  resultados
alcançados, explicitando os aspectos positivos ou negativos, conforme o caso. Espera-se
que o documento final deva conter entre 10 e 12 páginas.

Além da discussão sobre a elaboração do relatório os seguintes temas foram tratados:
1. O prof. Walkimar informou que, em conjunto com a Escola de Governança e Gestão
Pública (EGGP), está sendo planejado o oferecimento de cursos nas áreas de Gestão de
Riscos  e  de  Planejamento  Estratégico,  com  o  objetivo  de  apoiar  as  unidades  na
elaboração do Planos de Desenvolvimento de Unidade (PDU);
2.  O  Prof.  Tibério  Borges  sugeriu  que  deveria  haver  também  planejamento  para
treinamento e recepção de docentes e servidores;
3.  O  Prof.l  Walkimar  comentou  sobre  as  dificuldades  de  uso  do  FORPDI  como
instrumento de acompanhamento do PDI, em razão de falta de suporte a este aplicativo. A
Profa. Virgínia sugeriu usar o modelo SIMEC adotado pelo PNE;
4. A Profa Virgínia Dresch sugeriu que apresentássemos “casos de sucesso” em gestão
de processos que tenham relação com o PDI;



4. O Prof. Walkimar Carneiro comentou sobre a possibilidade de prepararmos uma versão
mais amigável do documento do PDI, com formato próprio UFF e, possivelmente, em um
formato mais facilmente acessível. O próprio Prof. Walkimar ficou de verificar a viabilidade
de produzirmos esta nova versão.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar, eu,
José  Walkimar  de  M.  Carneiro,  lavrei  a  presente  ata  para  que  se  registre  o  que  foi
discutido.


