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P 2804 Comitê Permanente de Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

PORTARIA Nº 641/2021/GR, DE 4 DE MAIO DE 2021 

 

A REITORA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto na Solicitação nº 
16884/2021, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir Comitê Permanente de Acompanhamento do Plano de 
Desenvolvimento Institucional, ao qual compete: 

I – apoiar o Departamento de Gestão Estratégica da Secretaria de Planejamento 
e Orçamento (DGE/SEPLAN) na execução das atividades relacionadas à implementação, ao 
acompanhamento e à revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

II – convocar reuniões, quando necessário; 

III – emitir parecer e realizar encaminhamentos, quando necessário; 

IV – elaborar relatório dos trabalhos desenvolvidos; 

V – atuar como agentes de sensibilização a respeito dos objetivos institucionais, 
de iniciativas estratégicas e de indicadores de desempenho perante a comunidade 
universitária; 

VI – promover articulação entre os setores e as instâncias normativas e 
deliberativas institucionais para efetivar as iniciativas estratégicas e os objetivos estabelecidos 
no PDI; 

VII – aprovar a metodologia de acompanhamento anual a ser implementada pelo 
Departamento de Gestão Estratégica (DGE/SEPLAN) junto às unidades administrativas e 
universitárias; 

VIII – aprovar/ratificar os relatórios de Avaliação Anual produzidos pelo 
DGE/SEPLAN; 

IX – assegurar a divulgação da Avaliação Anual junto à equipe gestora e às 
instâncias deliberativas da instituição; 

X – aprovar metodologia de revisão a ser implementada pelo DGE/SEPLAN junto 
às unidades administrativas e universitárias; 

XI – aprovar as revisões do PDI, após análise e ponderação sobre todas as 
alterações e inserções propostas; 
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XII – submeter revisões do PDI à aprovação do Conselho Universitário; 

XIII – assegurar a disseminação da versão mais recente do PDI junto à equipe 
gestora e às instâncias deliberativas da instituição. 

Art. 2º O Comitê Permanente de Acompanhamento do Plano de 
Desenvolvimento Institucional terá a seguinte composição:  

I – secretário(a) de Planejamento e Orçamento – presidente (SEPLAN); 

II – vice-reitor(a); 

III – diretor(a)-geral do Gabinete da Reitoria; 

IV – pró-reitor(a) de Graduação (PROGRAD); 

V – pró-reitor(a) de Pós-Graduação (PROPG); 

VI – pró-reitor(a) de Pesquisa (PROPESQ); 

VII – pró-reitor(a) de Extensão (PROEX); 

VIII – pró-reitor(a) de Assistência Estudantil (PRAE); 

IX – dois representantes dos diretores de centro de ensino; 

X – diretor(a) do DGE/SEPLAN; 

XI – coordenador de Planejamento (DGE/SEPLAN); e 

XII – servidor técnico-administrativo em Educação do DGE/SEPLAN. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação no Boletim 
Oficial da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 
 
 
 

CÁTIA REGINA SILVA DE CARVALHO PINTO 
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