




























CONCLUSÕES

Considerando que os dados contidos nos quadros acima não constituem a integralização

do  período  de  vigência  do  atual  PDI,  conseguiu-se  extrair  dos  resultados  quantitativos  e

qualitativos as seguintes informações:

Iniciativas que apresentaram dificuldades para sua concretização até o momento:

● Criação de um programa institucional de avaliação das atividades de pesquisa
que permita à Instituição balizar sua importância na comunidade científica;

● Desenvolvimento  de  um  sistema  de  gestão  de  informações  sobre  linhas  de



pesquisa, laboratórios existentes e produção intelectual;
● Provimento  de  bibliografia  básica,  complementar  e  periódicos  em  formatos

acessíveis;
● Busca pela excelência nos programas de pós-graduação;
● Oportunização de mobilidade de docentes pesquisadores para realização de suas

pesquisas;
● Estabelecimento de convênios e acordos para transferência tecnológica;
● Implantação da moradia estudantil;
● Oferta de espaços equalizados entre as unidades, na infraestrutura da instituição,

que permita a prática de lazer e esporte;
● Revisão  do  Estatuto  e  Regimento  para  adaptar  a  estrutura  organizacional

unificando  as  comissões  superiores  e  englobando  a  Reitoria  e  as  Unidades
Acadêmicas;

● Implantação de uma política para promover a renovação da frota de veículos;
● Implantação de Política Institucional de Segurança Pessoal e Patrimonial;
● Construção da infraestrutura própria para a Reitoria;
● Incentivo a ações voltadas às atividades que envolvam inovação tecnológica;
● Incentivo  ao  registro  de  patentes,  propriedade  intelectual  e  programas  de

computador;
● Promoção  de  políticas  de  manutenção  predial  e  de  equipamentos

elétrico/eletrônicos; e
● Dimensionamento das necessidades institucionais de técnico-administrativos.

Iniciativas contínuas que merecem cuidados:

● Apoio à divulgação da produção científica e tecnológica em periódicos certificados
pela CAPES e à publicação de livros e capítulo de livros;

● Captação de apoio financeiro em órgãos de fomento nacionais e internacionais;
● Avaliação e revisão periódica da distribuição dos recursos orçamentários levando

em consideração as diferentes potencialidades e  peculiaridades das Unidades
Orçamentárias;

● Promoção do descarte adequado dos Resíduos de Laboratórios; e
● Oferta  de  cursos  de  formação  inicial  docente,  com  viés  interdisciplinar  ou

integrado.

Iniciativas concluídas até o final de 2017:

● Criação de mecanismos que permitam ou favoreçam a mobilidade discente entre
as Unidades Acadêmicas;

● Estímulo  à  oferta  de  componentes  curriculares  relativos  ao  desenvolvimento
sustentável nos cursos;

● Criação da Política de Editoração Universitária;
● Adequação da matriz curricular para discentes com necessidades educacionais

especiais garantindo a qualidade de formação;
● Avaliação do desempenho qualitativo dos servidores;
● Normatização interna que expresse os critérios exigidos ao candidato e a forma

de avaliação dos referidos critérios para alunos com deficiência;
● Avaliação do desempenho qualitativo dos servidores;
● Implementação de programas de complementação em conhecimentos básicos e

aperfeiçoamento  em  conhecimentos  de  áreas  específicas  para  aprendizagem
discente por Campus.



Por  fim  revelamos  o  percentual  de  atendimento  das  iniciativas  do  PDI,  utilizando  o

seguinte parâmetro quantitativo: quando a iniciativa se repetir  ao longo dos anos ou poucos

resultados tenham sido alcançados (<30%) entendemos que as iniciativas não foram atendidas;

quando resultados  tenham sido  alcançados,  mas não suficientemente  para  dizer  concluídas

(>31% e <90%) se entende que as iniciativas foram atendidas parcialmente, e, por fim, naqueles

casos em que as iniciativas planejadas foram executadas (>91%) se entendeu que as iniciativas

foram concluídas, permitindo a análise demonstrada a seguir.

Quadro 1 - Situação das Iniciativas do PDI (até 31/12/17)

Eixo Estratégico
Iniciativas

Canceladas
Iniciativas Não

Atendidas
Iniciativas atendidas

Parcialmente
Iniciativas
Concluídas

Excelência Acadêmica 0 7 27 50

Compromisso Social 0 2 7 9

Aperfeiçoamento 
Institucional

0 6 13 15

Desenvolvimento 
Humano

1 3 8 8

Totais 1 18 55 82

Percentuais totais 0,64% 11,54% 35,26% 52,56%

Fonte: Divisão de Planejamento Estratégico (2018)

As seguintes dimensões afetaram o desempenho de algumas das iniciativas:

● Algumas metas não foram motivadoras suficientemente;
● Diferentes formas de interpretação pelos gestores da Iniciativa e do cálculo do

Indicador;
● Falta de recursos orçamentários;
● Estratégias  de  atuação  diferenciadas  entre  um e outro  gestor  que  assumiu  a

responsabilidade da iniciativa;
● Desvinculação da gestão orçamentária com a gestão das iniciativas do PDI; e
● Desvinculação dos resultados financeiros com as metas e os planejamentos das

iniciativas.

Na mesma linha de atuação, identificaram-se algumas estratégias para o próximo PDI da 

Instituição. São elas:

● Vinculação da gestão orçamentária como estratégia de controle e gerenciamento
do plano de desenvolvimento institucional;

● Estabelecer, estrategicamente, um gestor institucional como responsável por cada
iniciativa do PDI, permitindo identificar falhas no processo de gestão da iniciativa;

● Estabelecer, a priori, a meta de cada iniciativa;
● Estabelecer,  a  priori,  a  fórmula  de  cálculo  de  cada  um  dos  indicadores

estabelecidos; e
● Corrigir distorções internas e de entendimento de gestão da Iniciativa. Como por

exemplo, que “editais” não estabelecem políticas dentro da Universidade.


