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l  Plano de Ação da Comissão alinhado ao da Coordenação 
Nacional. Disponível no site do ForPlad e já inserido no 
ForPDI  

l  Definição dos Grupos de Ação temáticos prioritários por 
votação no 1º ForPlad/2018 (5 grupos próprios e 3 grupos 
mistos com Administração)  

l  Todos os grupos estão trabalhando e já realizaram: 
l  Reunião presencial e grupo do Whatsapp 
l  Definição de objetivos 
l  Plano de ação com metas (sendo inseridos no site do ForPlad e 

em breve no ForPDI) 
l  Início da produção de documentos 

 
Metodologia de Trabalho 
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l  Documentos disponibilizados no site ForPlad 
(critérios, formulários)  

l  De 2017 para 2018 já temos 34 novas obras 
paradas (de 219 para 253) 

l  Acompanhamento da descentralização de 
recursos.  
l  Dos 350 mi, 30 mi liberados por discricionariedade na 

saída do Min. Mendonça (sem atender critérios).  
l  As novas serão via TED e referenciadas no executado 

em 2017 (grau de informalidade/não formalizaram como 
está ocorrendo e não divulgaram aplicação matriz). 

 

 
GA de Obras e Investimentos  
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l  Propostas em formulação: 
l  Diagnóstico da área 
l  Sistema de assessoramento cooperativo entre as IFES 

sobre casos específicos de resolução complexa 
l  Encontro Nacional de Infraestrutura das IFES (2º sem) 
l  Estratégias de formação e divulgação de boas práticas 
l  Revisão de indicadores Andifes de Infraestrutura 
l  Revisão Simec-Obras ou proposição de novo sistema 

de gerenciamento de obras 
l  Relação com os conselhos profissionais (CAU e CREA) 

 
GA de Obras e Investimentos  
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l  Objetivos: 
l  Fortalecer a Gestão de Riscos das IFES, por meio do 

desenvolvimento de metodologias e ferramentas 
l  Ações propostas: 

l  Manual para metodologia de gestão de risco nas IFES 
l  Apoiar desenvolvimento do ForRisco 
l  Capacitação em gestão de riscos 
l  Estabelecer parcerias com órgãos de controle 
l  Desenvolver repositório de riscos em gestão das IFES 

 
GA de Riscos 

Joeder 
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l  Objetivos: 
l  Contribuir para delimitação dos elementos dos custos 

das Universidades públicas federais 
l  Ações propostas: 

l  Analisar os documentos do Banco Mundial e do Mec, 
analise metodológica, recomendações e politicas 

l  Discussão dos parâmetros  
l  Simulação dos parâmetros 
l  Propor diretrizes para uma metodologia 

 
GA de Custos 

Franklin 
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l  Ampliação de escopo do grupo de Logística 
l  Objetivo:  

l  Alinhar ações Forplad/Andifes com ODS no contexto 
da implementação da agenda 2030 

l  Algumas das ações propostas:  
l  Articulação com a comissão nacional ODS Brasil, atores 

e ações por região 
l  Verificar ações necessárias para IFES aderirem a ODS 
l  Monitorar o nível de aderência das IFES a ODS 
l  Elaborar documento de referência 

 
GA de Obj. Des. Sustentável ODS 

Carol 
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l  Continuidade do grupo que formulou o ForPDI 
l  Objetivo:  

l  Avaliação da utilização do ForPDI nas IFES, apoio na 
difusão e aprimoramento da plataforma 

l  Algumas das ações propostas:  
l  Elaborar um questionário para avaliação do uso do 

sistema nas universidades  
l  Submeter o questionário para resposta pelas IFES 
l  Apresentação dos resultados na comissão de 

planejamento  

 
GA de Implementação ForPDI 

Lucas 
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l  Objetivos:  
l  Colaborar com a política de comunicação da 

ANDIFES por meio da produção de dados 
l  Apoiar a criação da Revista Eletrônica do ForPlad 

l  Algumas das ações propostas:  
l  Articulação com o Colégio de Comunicação da Andifes 
l  Criar uma plataforma conjunta de comunicação 
l  Coletar junto a docentes casos que exemplifiquem a 

relevância social das Universidades Federais 
l  Criar banco de boas práticas por temas 

 
GA Universidade-Sociedade 

Thiago 
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l  Objetivos:  
l  Divulgar indicadores formulados pelo ForPlad 
l  Retomar interlocução com TCU sobre indicadores 

l  Algumas das ações propostas:  
l  Realizar pesquisa com as IFES sobre a utilização dos 

indicadores ForPlad/Andifes 
l  Avançar na construção de indicadores de áreas que 

não foram contempladas 
l  Articular estratégia junto ao TCU para indicadores 

que compõem o Relatório de Gestão   

 
GA de Indicadores 

Flávio 
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l  Continuidade do GA já existente 
l  Não se reuniu no ForPlad Campo Grande 
l  Ações previstas:  

l  Elaborar o documento de referência de mapeamento 
de processos e disponibilizar o repositório. 

l  A definir 

 
GA de Gestão de Processos 
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l  Divulgação da Pesquisa de Opinião sobre 
percepção pela sociedade das Universidades 
públicas (documento no site do ForPlad) 

l  Pesquisa realizada com 2.168 entrevistados em 
todo o país 

l  Nota para a ANDIFES e Colégio de Comunicação 
para que divulguem a pesquisa e seus resultados 

l  Matéria publicada no O Globo em 28 de maio 
(Antônio Gois, Boa imagem: Pesquisa de opinião mostra que maioria 
da população já não vê universidades públicas atendendo apenas aos 
mais ricos) – no site do ForPlad 

 
 

 
Outros encaminhamentos 
Divulgação Pesquisa Opinião 
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l  Principais resultados/conclusões 
l  Índice geral de apoio e reconhecimento às IFES 

(relevância, qualidade e defesa da sua 
expansão) é muito alto: entre 80% e 90% (5 
perguntas focando esse tema) 

l  Percepção de que estão se tornando mais 
democráticas e inclusivas também é alto, entre 
60% a 70% (3 perguntas) 

l  Defesa da gratuidade é inconteste, entre 86% e 
82% conforme a pergunta (2 perguntas) 

 
 
 

 
Outros encaminhamentos 
Divulgação Pesquisa Opinião 
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l  Principais resultados/conclusões 
l  Maiores fraquezas (3 perguntas) são influências 

de políticos nas universidades, corporativismo 
dos servidores (conduzem a universidade em 
interesse próprio) e os impactos das greves. 
Essas preocupações giram entre 50% e 60%.  

l  Entre 70 e 80% (3 perguntas) acham que não 
deveriam ser feitos cortes orçamentários, que 
isso irá precarizar as universidades públicas e 
beneficiar o setor privado 

 
 

 
Outros encaminhamentos 
Divulgação Pesquisa Opinião 
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l  Problematização dos documentos 
(disponíveis no site do ForPlad): 
l  Banco Mundial – Ajuste Justo 
l  Nota Técnica do MEC sobre Custo das 

Universidades 
l  Importância de construir argumentos e 

dados para se contrapor a narrativa de que 
as “universidades públicas são muito caras 
e devem cobrar mensalidades” 

 

 
Debate para próximo ForPlad 
sobre custo-aluno 


