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1. DOS TRABALHOS 

 

A Comissão de elaboração do PDI 2017-2021, designada via Portaria 2438 de 23 de 

setembro de 2016, iniciou seus trabalhos no dia 07 de outubro de 2016, com a eleição do 

seu presidente, o professor André Luiz Covre, e seu relator, o servidor Ricardo de Oliveira 

Brasil Costa
1
. 

  

1.1. Da metodologia de trabalho 

 

Descreve-se, abaixo, resumidamente e em tópicos, as etapas do trabalho e seus 

respectivos documentos
2
. 

O Memorando 01/2016 COMISSÃO PDI 2017-2021, enviado aos membros da 

Comissão no dia 19 de outubro de 2016, por ocasião da não realização da 2ª reunião, 

convocada para 17 de outubro de 2016, determinou as seguintes tarefas e seus 

respectivos prazos: 

1) Divisão do texto do PDI 2012-2016 em partes que corresponderiam, 

basicamente, aos capítulos do novo PDI. Para cada parte estabeleceu-se um 

setor da UFVJM ao qual seria solicitado que fornecesse, até o dia 21 de 

novembro de 2016, as seguintes informações: (a) avaliação do que foi cumprido 

das propostas descritas no PDI 2012-2016; (b) definição, dentre as propostas 

que não foram cumpridas, as que permanecerão no PDI 2017-2021; (c) 

descrição de novas propostas para serem contempladas no PDI 2017-2021. 

2) O presidente da comissão indicou, para cada uma das partes, um membro da 

Comissão. Esse membro deveria: (a) responsabilizar-se por receber, 

compilar e formatar as informações no formato do arquivo do PDI 2012-

2016; (b) enviar as informações compiladas e formatadas para todos os 

outros membros da Comissão no dia 09 de dezembro de 2016. 

3) Os setores seriam informados dessa solicitação, via memorando, até 

21/10/2016, com cópia para o membro da Comissão responsável por cada 

setor. 

4) Os membros se reuniriam no dia 12 de dezembro de 2016, na parte da tarde, 

para avaliar as propostas encaminhadas pelos setores, sugeriram 

                                                 
1 Mais informações na Ata da 1ª Reunião. 
2
 Repete-se nesse item (1.1.) o mesmo texto do Relatório 1 encaminhado em 21 de junho de 2017. 
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modificações e votaram um documento final a ser entregue ao CONSU em 

fevereiro de 2017. 

 

 O Memorando 02/2016 COMISSÃO PDI 2017-2021, enviado aos setores da 

UFVJM no dia 21 de outubro de 2016, solicitou as informações para composição do texto 

do PDI, conforme previsto nos itens 1 e 3 do MEMORANDO 01/2016. Os setores 

acionados foram Reitoria, Espaço dos Municípios, Citec, Dicom, DRI, EaD, Fundaepe, 

Assessoria de Meio Ambiente, Proace, Proexc, Progepe, Prograd, Proplan, Proad e Prppg. 

 

 Realizou-se a 3ª Reunião da COMISSÃO PDI 2017-2021, onde se afinou a 

metodologia de trabalho com os membros e se determinou a comunicação da comunidade 

acadêmica do andamento dos trabalhos
3
. 

  

 O MEMORANDO 03 COMISSÃO PDI 2017-2021, enviado à comunidade 

acadêmica da UFVJM em 21 de novembro de 2016, informou o andamento dos trabalhos 

até aquele momento. 

  

1.2. Do texto do PDI 2017-2021. 

 

Encaminho o arquivo (formato .doc) denominado 

<Texto_PDI_2017_2021_enviado_ao_CONSU_24-07-2017>, com última atualização 

datada do dia 24 de julho de 2017, a partir das deliberações da 7ª reunião da Comissão PDI 

2017-2021. O arquivo contém um total de 80 páginas oriundas dos arquivos enviados por 

diversos setores da UFVJM e recebidos pela comissão. 

Em relação ao relatório anterior, a tabela 1 descreve, na coluna 1, a estrutura do PDI 

anteriormente em vigor. As partes sombreadas em cinza destacam os 

capítulos/seções/subseções com problemas pendentes e, na coluna 2, as atualizações 

realizadas para tais capítulos/seções/subseções  a partir das deliberações da Comissão na 7ª 

reunião.  

De modo que a tabela 1 apresenta-se também como uma complementação da 

metodologia de trabalho da comissão, descrevendo especificamente as últimas ações 

pontuais no texto. 

                                                 
3 Mais informações na Ata da 3ª Reunião. 
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Se não há observação específica para o capítulo/seção/subseção, significa que o 

texto fornecido pelo setor foi incorporado ao arquivo. Entretanto, apresentamos observações 

gerais sobre todos os capítulos/seções/subseções ao final da Tabela 1. 
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Tabela 1: Situação atual do texto do PDI 2017-2021. 

Seção Observações específicas 

Apresentação A redação da Apresentação e da Nota 

explicativa deverá ser realizada após aprovação 

do texto pelo CONSU. 

 

 

Nota explicativa 

Sumário 

Capítulo 1 - Perfil Institucional  

1.1. Finalidades 

1.2. Missão da UFJVM  

1.3. Breve Histórico  

1.4.  Princípios Institucionais 

1.5. Objetivos 

1.6. Áreas de Atuação em Aspectos Sócio-

Econômicos 

1.7. Estrutura Organizacional e Instâncias 

de Decisão 

1.7.1. Organização Administrativa 

1.7.1.1. CONSU 

1.7.1.2. CONSEPE  

1.8. Inserção Regional e Nacional  

1.9. Aspectos Internos 

1.10. Programa Reuni 

1.9. Aspectos Internos (Não recebemos 

informações) 

 

Não recebemos informações sobre o tópico, 

portanto retiramos o tópico do texto do PDI 

versão 3. 

 

1.10. Programa Reuni. 

 

Obs.: Recebemos (em 15/05/2017), pelo 

senhor Valmey Leandro, Procurador 

Institucional da UFVJM, dois textos sobre o 

REUNI em formato pdf, os quais não 

puderam ser incorporados ao texto do PDI 

entregue no primeiro relatório, porque 

necessitam de leitura e adaptação, pois tratam-

se de documentos oficiais.  

 

Após uma leitura, o membro da Comissão 

responsável avaliou que o tema foi  

devidamente tratado no PDI anterior e, pelo 

fato de este Programa ter terminado e não 

encontrar-se mais em vigor, e considerando-se 

que o novo PDI englobará ações para os 

próximos 5 anos (2017-2021), constata-se a 

desnecessidade de abordar-se o Reuni a partir 

das próximas edições do PDI. 

 

Assim o tópico foi retirado do texto do PDI 

versão 3. 

Capítulo 2 –Ensino, Pesquisa e Extensão 

Projeto Pedagógico Institucional  

Organização Acadêmica  

2.1. Ensino de Graduação  

2.1.1. Perfil do Egresso  

2.1.2. Programas de Bolsas Coordenados pela 

Pró-Reitoria de Graduação  

2.1.3. Práticas Acadêmico-Profissionais  

2.1.3.1 Estágios  

2.1.3.2 Formação Acadêmica em Unidades e 

Centros Especiais  

2.1.4. Avaliação do Ensino de Graduação  

2.2. Pesquisa e Pós-Graduação  

2.2.1. Pesquisa e Pós Graduação 

2.2.1.1. Pós-Graduação na Modalidade Stricto 

Sensu  

2.2.1.2. Programas de Bolsas Coordenados 

Todos os tópicos relativos aos capítulos de 

Ensino (do item 2 até o item 2.1.4), incluindo 

“Ampliação do Acesso à Universidade”, estão 

tratados no PPI, para, após aprovação, serem 

incluídos na versão final do texto do PDI. 
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pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação  

2.2.2. Avaliação do Ensino de Pós-

Graduação  

2.2.3. Política de Pesquisa  

2.2.4. Projetos de Pesquisa Aprovados via 

Editais do FINEP e Pró-Equipamentos 

2.2.5. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL (PDI) 2017-2021 

para Pesquisa e Pós-Graduação 

2.3. Extensão e Cultura 

2.3.1. Programas de Bolsas Coordenados 

pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

2.3.2. Apoio externo à Extensão  

2.3.3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL (PDI) 2017-2021 

para Extensão e Cultura 

2.4. Relações Internacionais – Política de 

Mobilidade Acadêmica  

2.5. Políticas de Equalização de 

Oportunidades  

Ampliação do Acesso à Universidade  

2.5.1. Assistência aos Estudantes  

2.5.1.1. Assistência Estudantil em Números 

2.5.1.2. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 2017 A 2020 

2.5.2. Política de Acessibilidade e Inclusão 

2.5.2.1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – 2017-2021 

Capítulo 3 – Gestão e Planejamento 

Institucionais 

3.1. Política de Pessoal  

3.1.1. Pessoal Docente  

3.1.2. Pessoal Técnico-Administrativo em 

Educação  

3.2. Política de Atenção à Saúde 

3.2.1. Política de Atenção à Saúde e 

Segurança do Trabalho 

3.2.1.1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – 2017-2021 

3.2.2. Atenção à Saúde dos Estudantes 

3.2.2.1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – 2017-2021 

3.2.3. Programa Socorrer – Atendimento às 

Urgências e Emergências nos campi da 

UFVJM 

3.2.3.1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – 2017-2021 

3.3. Infraestrutura Física e Instalações 

Prediais  

3.3.1. Infraestrutura Física, Serviços de Apoio 

e de Logística. 

3.3.2. Patrimônio 

3.3.3. Plano de Expansão da UFVJM  

3.3.3.1. FAMED - Ofício 215- 2016 - 

3.1. Política de Pessoal  

3.1.1. Pessoal Docente  

3.1.2. Pessoal Técnico-Administrativo em 

Educação  

 

Obs.: Recebemos, por email do dia 

24/05/2017 texto para os itens 3.1, 3.1.1 e 

3.1.2, advindos da Progepe. Tais textos foram 

lidos por um membro da Comissão e 

incorporado ao PDI, versão 3. 

 

3.3.2. Patrimônio 

 

Obs.: Recebemos a informação, no arquivo, que 

a PROAD estava aguardando informações da 

Diretoria de Patrimônio, que não chegaram até o 

presente momento. 

 

A subdivisão foi retirada do texto do PDI versão 

3. 

 

3.3.4. Plano de Expansão da UFVJM  

3.3.3.1. FAMED - Ofício 215- 2016 - 

Resposta Memorando n 57 - 2016-DPI-

PROPLAN 

3.3.3.2. FAMMUC - 
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Resposta Memorando n 57 - 2016-DPI-

PROPLAN 

3.3.3.2. FAMMUC - 

3.3.3. Recursos de Infraestrutura 

Informacional e de Pesquisa  

3.3.3.1. Diretoria de Tecnologia da 

Informação – DTI  

3.3.3.2. Sistema de Bibliotecas – Sisbi 

3.4. Gestão Orçamentária e Financeira  

3.4.1. Fundação de Apoio  

 

 

 

Informamos, no corpo do texto do PDI versão 

3, que recebemos o Ofício da FAMED, o qual 

foi incorporado ao texto.  

Não recebemos informação da FAMMUC. 

Recebemos uma carta de intenções da 

Sociedade Curvelana, que segue para 

avaliação do CONSU, pois trata-se de pedido 

que poderá ser contemplado no plano de 

expansão da UFVJM. 

 

3.3.3. Recursos de Infraestrutura 

Informacional e de Pesquisa  

 

Não recebemos informação. Esse tópico foi 

retirado.do texto do PDI versão 3. 

 

3.3.3.1. Diretoria de Tecnologia da 

Informação – DTI  

3.3.3.2. Sistema de Bibliotecas – Sisbi 

 

As informações sobre os tópicos Sisbi e DTI 

foram lidas por membros da Comissão e 

incorporadas ao texto do PDI versão 3. 

 

3.4. Gestão Orçamentária e Financeira  

 

Um texto padrão foi fornecido pela Proplan e 

incorporado ao texto do PDI versão 3. 

 

3.4.1. Fundação de Apoio  

 

Citou-se,  no corpo do texto do PDI versão 3, a 

Resolução que regulamenta a atuação das 

Fundações de apoio. 

 

Capítulo 4 – Planejamento e Gestão da 

Inovação  

4.1. Educação a Distância  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – 2017-2021 

4.2. Proteção, Inovação e Transferência de 

Tecnologias 

4.2.1. Gestão da Propriedade Intelectual, dos 

ambientes de inovação e do 

empreendedorismo 

4.2.2.  Política de Inovação 

4.2.3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – 2017-2021 

Criou-se um capítulo intitulado “Gestão do 

Conhecimento”, englobando as colaborações 

dos seguintes setores: CITEC, DICOM e 

Assessoria de Meio Ambiente 

 

O capítulo sobre a EAD foi incorporado ao 

capítulo 2, no tópico Ensino. 

Capítulo 5 – Planejamento e Gestão das 

Interações Institucionais  

5.1. Comunicação Institucional  

5.1.2. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – 2017-2021 

Objetivos 
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5.2. Gestão Ambiental  

5.2.1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL - 2017 - 2021 

Capítulo 6 – Política de Avaliação 

Institucional  

6.1. Acompanhamento e Avaliação do 

Desempenho Institucional  

O PPI cita a CPA. 

Referências Bibliográficas  Obs.: Não foram fornecidas referências 

bibliográficas por nenhum setor, nas suas 

contribuições. 

Existem bibliografias citadas no PPI que 

deverão ser incorporadas à versão final do 

PDI. 

 

Observações gerais sobre o arquivo < 

Texto_PDI_2017_2021_enviado_ao_CONSU_24-07-2017>: 

 

Avaliamos que todo o texto do PDI necessita de uma revisão de conteúdo pela 

comunidade acadêmica.  

Recebemos de alguns setores avaliações sobre as metas que foram cumpridas do PDI 

2012-2016. Como cada setor encaminhou essa informação de uma forma diferente, tentou-se, 

em um primeiro momento, retirá-las do texto incorporado ao arquivo entregue como última 

versão para, posteriormente, se decidir se tais informações seriam contempladas, introduzindo 

cada seção, por exemplo. Dos capítulos que enviaram alguma contribuição nesse sentido, 

foram mantidos no texto do PDI apenas as enviadas pela PRPPG, da PROPLAN/PROAD e 

do DTI, pois estavam mais integradas ao texto como um todo. As contribuições relativas a 

avaliação das metas do PDI anterior da PROEXC, Assessoria do Meio Ambiente, da 

DICOM, da PROACE não foram incorporadas ao texto. 

Avaliamos também que é preciso padronizar as seções intituladas “Plano de 

Desenvolvimento Institucional” apresentados pelos setores, que por vezes foram 

apresentados ao final de um capítulo, outras vezes foram apresentados no final de seção 

ou subseção em Objetivos, Metas e Ações. Verificamos, por exemplo, que em algumas 

colaborações, a diferença entre Metas e Ações não ficou clara, ou ainda, a forma de 

expressar as Metas e as Ações não são as mesmas. 

Embora tenhamos feito uma primeira leitura geral e um primeiro trabalho de 

padronização das informações recebidas dos setores, a diversidade de formatos e estilos de 

escrita demanda uma revisão linguística e discursiva, ou seja, tanto de normatização do 

padrão culto da língua quanto de coesão e coerência. 
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DA DOCUMENTAÇÃO 

 

1.9.Da documentação produzida 

 

Abaixo apresento a documentação produzida pela Comissão a partir da 7ª reunião, 

complementando as informações do relatório anterior, acompanhada de um resumo da função 

de cada documento. Nesse relatório não estão anexados cópias de tais documentos, pois todos 

estão disponibilizados no site do PDI. 

 

 Ofício 03 COMISSÃO PDI 2017-2021 Resposta ao Ofício 

n°34/2016/Coordenação de Engenharia de Alimentos 

 Ofício 04 COMISSÃO PDI 2017-2021 Resposta ao Email enviado pela 

Diretoria de Ensino sobre demandas da Coordenação do Curso de Enfermagem  

 Ofício 05 COMISSÃO PDI 2017-2021 Resposta a Carta de Intenções da 

Sociedade Curvelana para Otimização da utilização da Fazenda do Moura.  

 Ofício 06 COMISSÃO PDI 2017-2021 Resposta ao Ofício 049/2017/LEC-

UFVJM, de 26 de maio de 2017. 

 

1.10. Da documentação recebida 

 

Apresento abaixo a documentação recebida pela Comissão após a entrega do primeiro 

relatório. 

 

 Despacho 17/2017 

 Reconduz a Comissão e estabelece prazo para entrega do texto do PDI para 

avaliação da Comunidade. 

 

1.11. Convocações e Atas das reuniões da Comissão 

 

Na posição de presidente da Comissão, após a recondução dos trabalhões, 

convoquei a 7º reunião para o dia 13 de julho de 2017 em dois momentos, convocando 

os membros titulares e suplentes e depois reforçando a convocação dos suplentes. 

Convocações e Ata serão disponibilizadas no site do PDI. 
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2. AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS 

 

O texto entregue na ocasião deste relatório ao Conselho Universitário da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (CONSU), apesar de estar um pouco mais 

completo do que o texto entregue na ocasião do relatório anterior, ainda não pode ser 

considerado como o texto que vislumbrei entregar no momento em que me foi passada a 

tarefa de presidir essa Comissão. 

 A partir das observações realizadas no item 1.2 deste relatório, principalmente, 

as apresentadas ao final da Tabela 1, evidencia-se a necessidade de uma leitura técnica, 

sobretudo no que diz respeito à língua portuguesa padrão, mas também no que diz 

respeito à uma padronização estilística. 

 Procurei realizar o máximo de reuniões possíveis no período em que presidi a 

comissão. Entretanto, das sete reuniões que convoquei, em apenas duas obtive quórum 

necessário para deliberações. As principais tarefas e prazos para os membros foram, 

portanto, definidas ad referendum da Comissão. 

Alguns fatores específicos, como os dois períodos de greve entre o final do ano de 

2016 e o início do ano de 2017, os períodos de recesso e a reconstrução dos calendários 

acadêmicos incluindo os seus diversos recessos, podem ser considerados como fatores 

importantes para a falta de quorum nas reuniões. Entretanto, participando de outros órgãos 

deliberativos da instituição, percebo que essa é uma realidade generalizada. Assim, 

considero que a falta de quorum das reuniões contribuiu significativamente para a entrega 

de um texto com as características que agora apresento. 

A demanda de realizar reuniões com representantes dos campi fora de sede antes de 

apresentar uma proposta do PDI ao CONSU, também foi prejudicada pela falta de reuniões 

deliberativas.  

A demanda de disponibilizar no portal da Universidade uma página informativa 

sobre os trabalhos da Comissão PDI-2017-2021 foi cumprida. A página está no ar. A página 

foi construída pelo membro da comissão Ricardo de Oliveira Brasil Costa, com a 

colaboração da Diretoria de Comunicação da UFVJM. 

 Por meio da Pró-Reitoria de Planejamento, recebemos a sugestão de utilização do 

software elaborado pelo ForPlad (FORPDI) para auxiliar as instituições na elaboração de 

seus PDI. O software foi lançado no último ForPlad e estará disponível para utilização pelas 
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IFES por meio do link http://forpdi.org/. Como recebemos a informação próxima a 

finalização dos trabalhos, sugiro que esse software seja utilizado pela Comissão de 

Acompanhamento do PDI 2017-2021, a ser proposta na conclusão desse tópico. 

 A demora na entrega (e a não entrega) de algumas informações por alguns setores 

da administração da UFVJM, o não atendimento ao padrão solicitado no Memorando 

02/2016, a entrega de textos em arquivos em pdf ou textos escritos para outros objetivos, 

como propostas de gestão ou relatórios de gestão, são fatores que também podem ser 

apontados como responsáveis pela demora na entrega dos trabalhos da Comissão. 

 Entretanto, como membro da atual equipe gestora da UFVJM, testemunho a 

dificuldade para se reunir determinadas informações, quanto mais disponibilizá-la 

rapidamente em um formato específico. 

 Mesmo que estejamos com os prazos apertados, considero positiva que tenha 

ocorrido uma avaliação do PPI pela comunidade acadêmica antes de uma avaliação do 

PDI. Registra-se a compreensão de um dos membros da comissão do MEC que avaliou 

o curso de Ciência e Tecnologia de Janaúba de que o PPI deveria ser considerado um 

documento anterior, no sentido ideológico, ao PDI, que seria mais diretivo e objetivo, 

no sentido de apontar ações concretas a serem realizadas, com base no PPI.  

 Considero que a proposta de solicitar aos setores uma avaliação das metas 

descritas no PDI 2012-2016 possibilitou uma ação institucional mínima de 

acompanhamento daquilo que foi proposto, já que não existiu uma Comissão de 

Acompanhamento do PDI 2012-2016.  

Considerando os diversos fatores apontados acima, considerando que a 

elaboração do PDI 2012-2016 contou com três comissões no decorrer de três anos
4
, 

considerando que realizamos o trabalho do zero, tendo apenas o texto do PDI 2012-

2016 como ponto de partida, um ponto de partida que não havia sido avaliado em 

nenhum momento pela instituição, avalio resultado dos trabalhos dessa comissão de 

forma positiva, pois conseguimos reunir uma boa porcentagem do conteúdo que precisa 

estar contido no PDI/UFVJM. 

Dessa forma, sugiro aos conselheiros do CONSU que seja constituída uma nova 

comissão, uma comissão de finalização, com o objetivo de realizar as revisões sugeridas 

anteriormente e finalizar a escrita do texto final. 

                                                 
4 Comissão de Elaboração do PDI (Portaria 1530 de 25 de novembro de 2009 e Portaria 1774 de 26 de outubro de 2010) e Comissão 

de Redação Final (Portaria 1329 de 05 de setembro de 2011)  

 

http://forpdi.org/
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Sugiro também que, no ato de aprovação do PDI 2017-2021, o CONSU 

constitua uma Comissão de Acompanhamento do PDI 2017-2021. Esse trabalho de 

acompanhamento parece-me de fundamental importância para a instituição e para a 

construção do próximo PDI. 


