
Memória de Reunião 

1. Local, Data e Participantes 
Local, data e duração: Sala Secretaria dos Conselhos, dia 02/03/2016, das 15:30 às 17:30 

Participantes Observação 

Comissão Central Ausentes: CT, CEFD, CCS, CTISM 

PROPLAN Presentes: Fernando Barbosa, Cristina Bolzan, Carmen Suptitz 

AGERP Presentes: Andressa 

 

2.  Objetivos 
Formalizar o início dos trabalhos da Comissão Central para Elaboração do PDI 2016-2026 da UFSM, dando ciência 
a todos sobre o PDI e sobre a metodologia que será utilizada para sua elaboração e execução. 

3.  Assuntos Discutidos 

 Importância do PDI: apresentada pelo prof. Burmann e reforçada pelo Frank, reforçando a importância 
do momento para discutir o futuro da UFSM; 
 

 Papel da Comissão Central e Comissão Executiva:  apresentado pelo Frank (PROPLAN) e reforçado pelo 
Fernando (PROPLAN). A Comissão Central, já nomeada, direciona os trabalhos da Comissão Executiva 
que será formada, basicamente, por membros da PROPLAN; 
 

 Plano de Comunicação: apresentado pela Andressa (AGERP), envolve três fases:  
o Informação: apresentar “o que é o PDI” para a comunidade universitária;  
o Mobilização:  mobilizar a comunidade universitária para participação no processo de elaboração; 
o Finalização: apresentar o resultado final do trabalho (o PDI) à comunidade universitária;  

 

 Metodologia para Execução do PDI: a execução do PDI será feita de forma semelhante ao que está sendo 
utilizado para execução do Plano de Gestão. Isto envolve a criação de um mapa estratégico no estilo do 
BSC (Balanced Score Card) e a elaboração e execução de Projetos utilizando conceitos do PMBoK e 
permitindo a integração entre o planejamento e orçamento.  
 

 Metodologia para Elaboração do PDI: o PDI será elaborado com base nos direcionamentos da Comissão 
Central, que definirá Desafios Institucionais e Comissões Temáticas, as quais terão a missão de conduzir 
trabalhos relacionados a temas específicas e, quando for o caso, abordando os Desafios Institucionais.  

4. Sugestões – Conclusões 

 Comissão Executiva: ficou decidido que será formada por membros da PROPLAN 

 Comissões Temáticas: serão 6 comissões, sendo que 4 delas estavam previstas na metodologia original 
e duas novas foram criadas: 

o Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN + Mauri) 

o Políticas Acadêmicas (PROGRAD + PRPGP, PRAE, PRE, Rafael, Sonia, Helenise, Aita) 

o Políticas de Gestão (PROPLAN + PROGEP, PRA, Helenise, Sonia, Lana) 

o Infraestrutura (PROINFRA + PRA, José Mário, NTE, PRPGP, PRAE) 

o Inovação, Empreendedorismo e Transf. de Tecnologia (AGITTEC + PRE, PROPLAN) 



o Sustentabilidade e Respons. Ambiental (PRA + PLS, Comiss. Ambiental, PROINFRA, Sonia, Lana) 

 Desafios Institucionais: foram definidos 6 Desafios Institucionais, e outros 3 desafios ainda serão melhor 
discutidos: 

o Internacionalização 

o Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica 

o Inclusão Social 

o Inovação, Transferência de Tecnologia e Conhecimento 

o Modernização e Transparência Administrativa 

o Desenvolvimento e Inserção Nacional e Regional 

o Outros temas a discutir (Sustentabilidade, Comportamento/Desenvolvimento Organizacional, 
Evasão/Diplomação) 

 Próximas Reuniões: 

o Ocorrerão reuniões semanais, às sextas-feiras no horário das 15h; 

o Na próxima reunião será discutido o seguinte: 

 Relação de Desafios Institucionais; 

 Detalhamento dos Desafios Institucionais; 


