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Aos vinte dias do mês de dezembro de 2018, às 10 horas, na Sala Pitangueiras, no Centro de Eventos 1 

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

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

Estiveram presentes Airton José Santos (SESP), Alacoque Lorenzini Erdmann (Vice-Reitora), Alex 4 

Sandro Zerbinatti (SINOVA), Alexandre Marino Costa (PROGRAD), Alexandre Verzani Nogueira 5 

(Diretor CCB), Alice Canal (CSE), Álvaro Guilhermo Rojas Lezana (Direção Geral do Gabinete), 6 

Anna Cecília Amaral Petrassi (Comissão Sustentabilidade), Anderson Roberto Oliveira 7 

(representante TAE), Armando Albertazzi Gonçalves Júnior (PROPESQ), Carla Cristina Búrigo 8 

(PRODEGESP), Caroline Renata Delle Finati (SEPLAN), Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto 9 

(Diretora Campus Joinville), Celso Spada (Diretor CCS), Marcos Pompílio (representando Cristiane 10 

Derani – PROPG), Flávia Aline de Oliveira (Discente Pós-Graduação), Gabriel Pereira Campos 11 

(SEPLAN), Gabriela Mota Zampieri (Comissão Sustentabilidade), Graziela de Luca Canto 12 

(PROEX), Graziele Ventura Koerich Rodrigues (em substituição a Wilker Augusto Glanert Mazetto 13 

– SEAI), Jair Napoleão Filho (PROAD), Juarez Vieira do Nascimento (PROPG), Juliano Fernandes 14 

da silva (SESP), Leandro Luiz Oliveira (SSI), Lincoln Paulo Fernandes (SINTER), Luana Fonseca 15 

Castanheira e Costa (SEPLAN), Rafaela Ribeiro Céspedes (em substituição à Luciana Miashiro 16 

Lima – SINTER), Luiz Antonio Zenni (SEOMA), Marcelo Henrique Romano Tragtenberg (SAAD), 17 

Maria de Lourdes Alves Borges (SECARTE), Mariana Wagner da Silva (SEPLAN), Monique 18 

Regina Bayestorff Duarte de Sousa (SEPLAN), Paulo Peixoto Portela (HU), Paulo Roberto Pinto da 19 

Luz (SEOMA), Pedro Luiz Manique Barreto (PRAE), Rafael Pereira Moré (SEAD), Roberta Moraes 20 

de Bem (BU), Rogéria Morgira Couto (em substituição à Rosemar da Silva – SECARTE), Sérgio 21 

Roberto Pinto da Luz (SEPLAN), Teles Espindola (SSI), Tereza Cristiana Rozone de Souza 22 

(PROGRAD), Vanessa Alves (PRAE), Vladimir Arthur Fey (SEPLAN), Walter Quadros Seifert 23 

(Diretor CCA), Yago Ronan Messias (Discente Graduação). O presidente da Comissão, Prof. 24 

Vladimir, iniciou a reunião, agradeceu a presença dos membros da Comissão e passou a palavra para 25 

a Vice-Reitora, Prof.ª Alacoque. A Vice-Reitora também agradeceu a presença de todos e, agradeceu 26 

especialmente a equipe do Departamento de Planejamento e Gestão da Informação (DPGI) 27 

responsável pela elaboração do plano de trabalho. A Profª. Alacoque ressaltou que o PDI é um 28 
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trabalho técnico, com muitas especificidades e que também é um processo participativo, com o 29 

envolvimento da comunidade. Enfatizou a relevância do PDI para a instituição e a importância de se 30 

cumprir os prazos que foram estabelecidos. Avaliou ainda que na sua experiência como parecerista, 31 

alguns projetos têm dificuldade de serem aprovados por não estarem em consonância com o PDI. 32 

Nesse sentido, é essencial que a instituição tenha um PDI de alta qualidade e com metas bem 33 

estabelecidas. Ressaltou que a base para elaborar o PDI é pensar “qual universidade nós queremos” 34 

e, nessa perspectiva, refletir como a Universidade pode avançar tendo em vista o panorama político 35 

atual. Por fim, a Vice-Reitora sinalizou que o PDI tem metas de curto, médio e longo prazo e que é 36 

indispensável considerar as mudanças nos cenários de gestão e inovação, além do tecnológico, ao 37 

estabelecê-las. Em seguida, o Prof. Vladimir retomou a palavra e fez a apresentação do Plano de 38 

Desenvolvimento Institucional 2020-2024 (conforme anexo). Explicou o que é o PDI, como foi sua 39 

evolução na UFSC, quais os novos elementos definidos pelo Decreto nº 9.235/2017, a metodologia, 40 

as atribuições e a proposta do cronograma. Após a apresentação, o Prof. Marcelo Tragtenberg 41 

questionou sobre a interação institucional com a sociedade – a relação da instituição com ONGS, 42 

doadores, investidores e fundos patrimoniais – uma vez que a proposta do PDI 2020-2024 não foi 43 

contemplava essas instituições. O segundo questionamento do Prof. Tragtenberg foi a respeito dos 44 

indicadores. Segundo ele, as melhores universidades dos EUA e da Europa não tem indicadores. Ele 45 

acredita que ao estabelecer critérios quantitativos, esses indicadores sufocam e direcionam o foco da 46 

instituição para a produção científica. Enfatizou que esse contexto pode ser nocivo e que não é isso 47 

que leva a Universidade a ter um nível de excelência mundial. O Prof. Vladimir esclareceu que os 48 

indicadores são uma exigência do Governo Federal, por Meio do Ministério da Educação (MEC) e 49 

Tribunal de Contas da União (TCU), e que é necessário que a Universidade utilize os indicadores já 50 

definidos pelas Instituições citadas (MEC e TCU), além de definir novos indicadores que 51 

contemplem a realidade da UFSC. O Prof. Armando Albertazzi falou que o maior problema é o mau 52 

uso dos indicadores, mas destacou que eles são importantes para perceber como a instituição está 53 

evoluindo. Ele parabenizou a Comissão, mencionou que o cronograma é factível e que gostaria que 54 

fosse incluída no texto a visão da Universidade para o ano de 2030. A Secretária de Cultura e Arte, 55 

Profª. Maria de Lourdes, indagou sobre como as metas de cultura e arte serão apresentadas no PDI, 56 

pois mesmo sendo um eixo transversal é importante que essas metas não fiquem diluídas, mas que 57 
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sejam estabelecidas no eixo “cultura e arte”. O Prof. Vladimir respondeu que as metas de cultura e 58 

arte serão apresentadas como intersecção em cada eixo referente ao Ensino, Pesquisa e Extensão. O 59 

servidor Rafael Moré perguntou se as áreas transversais são rígidas ou se foram estabelecidas pela 60 

Comissão, pois alguns temas como Segurança, Criptografia e Educação Digital não foram 61 

abordados. Ele sugeriu a criação de câmaras temáticas, uma vez que alguns assuntos permeiam mais 62 

de um setor e um ponto falho pode prejudicar a UFSC como um todo. A Profª. Alacoque pontuou 63 

que no decorrer do processo podem surgir outras metas e indicadores, mas que é importante que o 64 

PDI esteja estruturado de forma que todas as áreas e campos de conhecimento estejam presentes. A 65 

Vice-Reitora ponderou que a motivação do PDI é inserir a vocação da instituição com base naquele 66 

questionamento anterior (“que universidade nós queremos?”). O Pró-Reitor de Administração, Jair 67 

Napoleão Filho, levantou a questão da Fazenda Yakult, que tem gerado dúvidas na Procuradoria 68 

quanto à comercialização dos excedentes, e que é importante acrescentá-la aos Projetos 69 

Institucionais. O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Prof. Pedro Manique, advertiu que na estrutura 70 

do documento a Assistência Estudantil ficou diluída, e que é imprescindível que ela seja incluída no 71 

Projeto Pedagógico Institucional. O Prof. Vladimir explicou que essa é a 1ª versão de uma proposta 72 

de trabalho e solicitou que as dúvidas fossem encaminhadas por e-mail para fossem consolidadas e 73 

posteriormente discutidas pela Comissão. Na sequência, o plano de trabalho e o cronograma 74 

propostos foram postos em votação, os quais foram aprovados por unanimidade. Por fim, os 75 

membros da Comissão agendaram a próxima reunião para o dia 06 de fevereiro de 2019. Nada mais 76 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e eu Luana Fonseca Castanheira e Costa, Assistente em 77 

Administração desta Universidade, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente e demais 78 

membros da comissão. Florianópolis, 20/12/2018.  79 


