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Ao sétimo dia do mês de outubro de 2019, às 15 horas, na Sala dos Conselhos da Universidade 1 

Federal de Santa Catarina (UFSC), reuniram-se os membros da Comissão designada pela Portaria 2 

2613/2018/GR que trata do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024. Estiveram 3 

presentes, Alexandre Marino Costa (PROGRAD), Alvaro Guillermo Rojas Lezana (Direção Geral do 4 

Gabinete), Anderson Roberto Oliveira (Representante TAE), Camila Mie Omoto (SEPLAN), 5 

Carolina Gonçalves Antunes (SEPLAN), Caroline Renata Delle Finati (SEPLAN), Cátia Regina 6 

Silva de Carvalho Pinto (Diretora CTJ), Celso Spada (Diretor CCS), Clesar Luiz Loch 7 

(PRODEGESP), Cristiane Derani (PROPG), Francis Solange Vieira Tourinho (SAAD), Gabriel 8 

Pereira Campos (SEPLAN), Gabriéli Finck Drehmer (SEPLAN), Jair Napoleão Filho (PROAD), 9 

Juliano Fernandes da Silva (SESP), Letícia Albuquerque (CGA), Lincoln Paulo Fernandes 10 

(SINTER), Luciano Castro (SEAD), Luiz Antonio Zenni (SEOMA), Mariana Wagner da Silva 11 

(SEPLAN), Monique Regina Bayestorff Duarte de Sousa (SEPLAN), Paulo Roberto Pinto da Luz 12 

(SEOMA), Rogéria Moreira Couto (SeCArte), Rogério Cid Bastos (PROEX), Sabrina Montino 13 

Lacerda (SEPLAN), Sarah Pelisari Parrella (SEPLAN), Sérgio Luiz Ferreira (CPA), Sérgio Roberto 14 

Pinto da Luz (SEPLAN), Ubaldo Cesar Balthazar (Reitor), Vanessa Alves (PRAE) e Vladimir 15 

Arthur Fey (SEPLAN). A primeira palavra foi do Reitor Ubaldo que cumprimentou a todos e disse 16 

estar presente nesta reunião para se informar sobre o andamento do PDI. Logo em seguida, o Reitor 17 

passou a palavra ao Prof. Vladimir, que também fez menção aos membros da Comissão, em especial 18 

a SEPLAN, agradecendo a equipe por seu trabalho na realização do documento. ITEM 1: 19 

INFORMES.  O Prof. Vladimir informou que a pauta desta reunião consistiria em: aprovação da ata 20 

da reunião anterior (realizada no dia 14 de agosto de 2019); apresentação e apreciação da minuta do 21 

PDI; apresentação e apreciação do cronograma atualizado e discussão da consulta pública do PDI. A 22 

minuta do documento foi enviada aos membros da Comissão no dia 4 de outubro de 2019 e, apesar 23 

de os prazos serem limitados e haver um calendário que precisa ser executado, o Prof. Vladimir 24 

lembrou que o pequeno atraso neste calendário foi decorrente, principalmente, do grande volume de 25 

contribuições recebidas (mais de 2 mil). ITEM 2: APRECIAÇÃO DA ATA DA TERCEIRA 26 

REUNIÃO. A ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade. ITEM 3: APRESENTAÇÃO 27 

E APRECIAÇÃO DA MINUTA DO PDI. Foi apresentada, mais uma vez, a estrutura do PDI que 28 

sofreu uma pequena mudança: o capítulo que tratava das Fundações de Apoio foi incorporado ao 29 

Capítulo 7: Relação com a Sociedade, por ter sido entendido que os dois temas se relacionam 30 

diretamente. O presidente da Comissão lembrou que os Indicadores de Desempenho e Iniciativas 31 

Estratégicas comporiam um anexo do PDI, não aparecendo no documento principal, mas sim estando 32 

à disposição na página pdi.ufsc.br. As metas quantitativas dos indicadores de desempenho presentes 33 

no anexo não serão colocadas para consulta publica, já que o dever de avaliá-lo cabe apenas às 34 

unidades responsáveis. A Minuta do PDI foi posta em votação e aprovada por unanimidade. ITEM 35 

4: APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DO CRONOGRAMA ATUALIZADO. O presidente 36 

da Comissão situou quais as etapas já haviam sido finalizadas do cronograma até o momento e as 37 

que ainda viriam. Até o dia desta reunião, o PDI acabava de passar pelos últimos ajustes e por uma 38 
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revisão ortográfica antes da consulta pública. Assim, o próximo passo é o de disponibilizar o 39 

documento para consulta pública, que se inicia no dia 9 de outubro de 2019. Anteriormente, a 40 

consulta pública duraria 30 dias, mas o Prof. Vladmir justificou a redução desse período para os 41 

atuais 25 dias, pois, assim, a própria Comissão ganharia mais tempo para cumprir as ultimas etapas. 42 

O Reitor demonstrou preocupação com uma dessas ultimas etapas do cronograma (a etapa 23. 43 

Aprovação do PDI 2020-2024 pelo CUn (20 dias)), já que a data proposta para ela (de 28/11/2019 à 44 

17/12/2019), não necessariamente respeitava o calendário do CUn. Após breve discussão, o 45 

presidente da Comissão aumentou o tempo para conclusão dessa etapa que agora vai de 28/11/2019 46 

até 20/12/2019. ITEM 5: DISCUSSÃO DA CONSULTA PÚBLICA DO PDI. Foi apresentado 47 

aos membros da Comissão o site www.participa.br, ferramenta do governo federal que proporciona 48 

que os cidadãos, após um cadastro simples, opinem em qualquer documento publicado nela. A 49 

proposta foi de que essa seja a única plataforma a ser utilizada para a consulta pública do PDI. Foi 50 

explicado como o cadastro no site é feito e como comentar no documento usando essa ferramenta. A 51 

proposta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se 52 

a reunião, e eu Sabrina Montino Lacerda, da SEPLAN, lavrei a presente ata que será assinada pelo 53 

Presidente e demais membros da Comissão. Florianópolis, 07/10/2019. 54 
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