
Memória de Reunião 

1. Local, Data e Participantes 
Local, data e duração: Sala 218 – Prédio Reitoria, dia 10/06/2016, das 15h às 15h30min 

Participantes Observação 

Comissão Central Ausentes: PRPGP, PROGEP, PROINFRA, PRAE, PRE, CT, Campus Frederico 
Westphalen 

PROPLAN Presentes: Fernando Barbosa, Cristina Bolzan, Carmen Suptitz 

  

 

2.  Objetivos 
Comunicar o andamento geral das ações previstas no cronograma.  

 

3. Assuntos Discutidos 

 Andamento das respostas ao formulário on-line: Foi apresentado o resultado parcial da participação nos 
formulários on-line. Até o dia 09/06 constam 805 formulários enviados. Destes, proporcionalmente ao 
tamanho da população, os docentes tem a maior representatividade com 3,52% (69 dos 1.962. As 
categorias com maior representatividade no envio de desposta sobre os desafios, são os docentes 
(65,22%) e os Técnicos (56,16%). Também foi apresentada a forma estão sendo analisadas as respostas 
obtidas nos formulários on-line e nas reuniões nas Unidades de Ensino. 
 

 Andamento das reuniões nas Unidades de Ensino: As reuniões nas Unidades CCNE, Colégio Politécnico, 
CTISM, CCSH foram concluídas. No CE/Ipê Amarelo e CT foram realizadas a reunião, mas será necessária 
uma nova data para concluir. As Unidades CAL, CCS e CCR estão agendadas para a 2ª quinzena de junho. 
A média de presença nas reuniões do PDI nas Unidades está em 61%, com destaque para o CCSH com 
96% de participação. De acordo com a avaliação aplicada ao final das reuniões, a média é de 8,2% de 
satisfação, numa escala de 1 à 10, em relação aos itens: organização; metodologia; tempo para os 
grupos; adequabilidade e tempo geral. O menor índice (7,46) refere-se ao item “tempo para os grupos”, 
onde a maioria das sugestões solicitam mais tempo para os debates em grupos. 
 

 Forma de participação do HUSM: Foi sugerido realizar uma apresentação do PDI aos 1.091 servidores. A 
data será agendada pela Comissão Executiva. 
 

 Estratégia para envolvimento da sociedade: A Comissão Executiva informou as datas para as reuniões 
com a ADESM (13/06), com o COREDE (11/07) e Coletivos Sociais a ser agendado e articulado juntamente 
com a PRE.  
 

 Sugestões de palestras para falar sobre os desafios do PDI: Foi apresentada uma grade com sugestões 
de palestrantes para os Desafios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ainda não há sugestão para o Desafio 7.  Para o Desafio 
2 foi sugerido o nome do prof. Ronaldo Mota, com a ressalva de que ele esteve na UFSM recentemente 
para fazer uma palestra 

4. Sugestões – Conclusões 

 Foi aprovado pela Comissão Central a realização de uma apresentação do PDI aos servidores do HUSM. 

 


