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revisão Forplad Regional Sudeste - Belo Horizonte - MG 

agosto de 2015 



1. INTRODUÇÃO 

Na primeira reunião Nacional do Forplad, realizada em Aracaju-SE, foram levantados temas para 
desenvolvimento pela Regional Sudeste, sendo estes correlacionados com o planejamento 
realizado em fevereiro de 2015 pela Coordenação Nacional do Forplad, bem como pelo 
entendimento desta regional da relevância para o sistema nacional de ensino superior. Na 
reunião realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2015, na cidade do Rio de Janeiro (UFRRJ),  os 
temas e as ações propostas foram validados, e ao longo do período de 2 meses o terceiro item 
do Tema Sistema Federal de Ensino Superior teve um desenvolvimento inicial. Na reunião 
realizada nos dias 05 e 06 de agosto, na cidade de Belo Horizonte (UFOP), o plano foi 
apresentado e discutido.  
 

Tema  Sub Tema  Descrição  Prazo 

Sistema Federal 

de Ensino 

Superior 

Plano Nacional de Educação 

Analisar quais são as metas do PNE que 
impactam, especificamente, as IFES, 
relacionando-as com a discussão da 
ampliação das IFES bem como sua 

Autonomia Universitária 

2016 

Autonomia Universitária Resgatar a discussão sobre a proposta da 
Lei Orgânica para as IFES 

2016 

Monitoramento, Avaliação e 

Replanejamento dos Planos 

de Reestruturação e 

Expansão das IFES 

Analisar e Avaliar os Planos de 
Reestruturação e Expansão das IFES sob 

os seguintes aspectos: (i) áreas de 
conhecimento; 

(ii) desenvolvimento regional; 
(iii) programas de pós-graduação;  

(iv) cursos de graduação ampliados;  
(v) qualidade dos cursos novos de 

graduação;  
(vi) avaliação da dimensão Orçamentária do 

REUNI.  

Quarto 
Forplad 

Avaliação e Monitoramento 

dos impactos do SISU/ENEM 

nas IFES 

Analisar e Avaliar os impactos nas IFES sob 
os seguintes aspectos: (i) qualidade do 

ensino de graduação; 
(ii) programas de inclusão; 

(iii) ... 

2016 

Documentos, Fatos e Fotos 

sobre a memória do Forplad 
Resgate da memória do Forplad Sudeste 

UFES 
(out/2015) 

Gestão 

Administrativa 

Eficiente 

Aquisições compartilhadas 

regionalmente 
Desenvolver iniciativas para aquisições 

compartilhadas 

Compartilhar 
com a 

Coordenação 
da Comissão 

de 
Administração 

Práticas Inovadoras de 

consumo consciente e 

gestão eficiente de recursos 

– água, energia elétrica, 

Pesquisar, selecionar e publicar práticas 
simples que resultaram em redução de 

consumo, em especial de energia elétrica e 
água.  

Pesquisar, selecionar e publicar boas 
práticas na gestão de processos de 

terceirização. 

Fórum 
regional – 

UFOP/escritóri
o BH 

(05/08/2015) e 
UFES/Vitoria  

Terceiro 



transporte, impressão, 

dentre outros  

Organizar as iniciativas e abrir um espaço 
de compartilhamento de boas práticas no 

site do Forplad. 

Fórum 
Nacional 
(resultado 

parcial) 

Processos de 

Planejamento e 

Avaliação 

Indicadores das IFES para o 

TCU 

Resgatar a discussão e conduzir um estudo 
sobre a Taxa de Sucesso das IFES, com 

análise das variáveis que interferem 
decisivamente sobre esse indicador; 
Rever os atuais indicadores e propor 

indicadores para a atual fase das IFES. 
 
 

Compartilhar 
com Comissão 

de 
Planejamento 
e Avaliação  

Planos de Desenvolvimento 

de Tecnologia da 

Informação 

Revisitar o tema PDTI nas IFES-Sudeste e 
promover trocas de experiências para a 

elaboração dos novos PDTIs 

Contatar o 
Coordenador 
do CGTIC e 

avaliar a 
iniciativa 

 
Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

Analisar os PDI das IFES-Sudeste sob os 
seguintes aspectos:  

(i) metodologia utilizada; 
(ii) período de abrangência do plano 

(iii) uso de ferramentas computacionais;  
(iv) metodologia para envolvimento da 

comunidade universitária;  

2016 

 
 
 

2. REGIONAL SUDESTE NAS COMISSÕES 

Na primeira reunião Nacional do Forplad, realizada em Aracaju-SE, nos dias 18, 19 e 20 de 
março, as Comissões Temáticas foram recompostas, como de costume em cada início de ano, 
assim, abaixo as participações da Sudeste nas Comissões.  
 

Comissão  Coordenação  Membro 

Comissão de Modelos 

Ario Zimmermann - UFRGS 
Coordenação 

Alda Maria Sanchez 
UFABC 

Alda Maria Sanchez - UFABC – 
vice coordenação 

Jailton Gonçalves Francisco 
UFF 

 Anilton Salles Garcia 
UFES 

Comissão de 
Administração 

Nidia Majerowicz - UFRRJ 
Coordenação 

Tânia Mara Francisco 
UNIFESP 

Sandronei Fochesatto - UFTPR 
vice coordenação 

 

Comissão de 
Planejamento e 

Avaliação 

Luiz Osório Rocha dos Santos - UFPel - 
coordenação 

Sebastião Tavares de Resende 
UFV 

Mariomar de Sales Lima - UFAM 
vice coordenação 

Anilton Salles Garcia 
UFES 

 Rodrigo Fernando Bianchi 
UFOP 



 

3. REUNIÕES DA REGIONAL SUDESTE PARA 2015 

 

Segunda reunião: Rio de Janeiro/RJ – 28 e 29 de maio de 2015 (realizada) 
Terceira reunião: UFOP/escritório BH/MG – 5 e 6 de agosto de 2015 (realizada) 

Quarta reunião: Vitória/ES – outubro de 2015  
 

Sugestões de temas para a Quarta Regional Sudeste:  
1) Andamento dos trabalhos  do Sub tema Monitoramento, Avaliação e Replanejamento dos 
Planos de Reestruturação e Expansão das IFES e Avaliação e Monitoramento dos impactos do 
SISU/ENEM nas IFES; (UFABC, UFF, UFOP, UNIRIO) 
2) Restaurantes Universitários - política de subsidio 
3) Matrizes de Alocação Interna de Recursos - boas práticas  
4) Plano de Desenvolvimento Institucional - boas práticas 
 
Tarefas a serem desenvolvidas:  
1) Carta de Regional Sudeste  - imprensa nacional - responsável: Isabel (UNIFESP); prazo: 20/08 
2) Projeto "Fala que eu te escuto" - ambiente de compartilhamento das dúvidas de gestão - 
responsável: José Francisco (UFU); prazo: proposta inicial - 15/09 
  
 
 
 

4. PROPOSTA DE LOCAL PARA A 4º FORPLAD NACIONAL DE 2015 

 
Forplad Nacional – 3, 4 e 5 de novembro – UFOP (Ouro Preto – MG) 


