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l  Art. 10 - Cada Comissão será constituída por no mínimo 
10 membros indicados pela Coordenação Nacional e 
referendados pelo Plenário, garantida a representação 
regional. 

l  § 1º - Os membros de cada Comissão escolherão, entre 
si, o coordenador e o vice-coordenador. 

l  § 2º - O coordenador e o vice-coordenador terão um 
mandato de 2 (dois) anos.  

l  * Mais um representante do CGPI e um do CGTI 
h t tp : / /www. fo rp lad .and i fes .o rg .b r /?q=comissao-

planejamento-avaliacao (membros) 

Comissão de Planejamento e 
Avaliação - Composição 
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Comissão de Planejamento e 
Avaliação - Composição 

Regional	 Nome	 IFES	
Norte	 Dirceu Medeiros de Moraes	 UFRR	

Norte	 Raquel Trindade Borges (coordenadora)	 UFPA	
Nordeste André Macedo Santana UFPI 
Nordeste Carolina Guimarães Raposo  UFRPE 
Nordeste  Flávio Domingos UFAL 
Nordeste	 Franklin Matos Silva Júnior	 UFSB	
Nordeste  José Pereira Mascarenhas Bisneto  UFRB 

Centro-Oeste	 Denise Imbroisi	 UNB	
Centro-Oeste	 Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso	 UFMT	

Sudeste	   Cláudio Lana UFOP	
Sudeste	 Jaílson dos Santos UFRJ	
Sudeste	  Pedro Arantes (Vice-Coordenador) UNIFESP	
Sudeste	  Roberto de Sousa Rodrigues UFRRJ	

Sul	 Alessandra Dahmer	 UFCSPA	
Sul	 Charles Albino Schultz	 UFFS	
Sul	 Fernando Marinho Mezzadri	 UFPR	

Sul  Joeder Campos Soares UFSM 
Sul	 Otavio Martins Peres	 UFPEL	

CGTIC	 Edvandro Carlos Reckziegel	 UFAC	
CGPI Pedro Cruz UFG 
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Art. 11 - São atribuições das Comissões:  
I – realizar estudos e apresentar temas para debate e definições em 
plenário;  
 
II – apreciar os temas definidos em Plenário e sobre eles emitir parecer 
que será objeto de decisão do mesmo;  
 
III – promover estudos e análises para serem utilizados nos trabalhos 
do Plenário;  
 
Parágrafo Único: a disseminação das informações deve ser feita 
prioritariamente pelo sítio da Comissão no Portal do fórum.) 

 

Comissão de Planejamento e 
Avaliação - Atribuições 
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l  Planejamento de Comissão alinhado ao da Coordenação 
Nacional(http://www.forplad.andifes.org.br/sites/default/
files/forplad/comissaoplanejamento/
Plano%20de%20Acao%202018-2019_Aprovado_3_ForPD
I.pdf) 

l  As ações ação desenvolvidas por Grupos de ações (Gas) 
compostos pelos membros dos Grupo Temático(GT) de 
Planejamento e Avaliação. 

 
Metodologia de Trabalho 
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l  O GT  
l  Composto por  todos os Pró-Reitores de 

Planejamento ou assemelhados e por membros das 
equipes das Pró-Reitorias por estes indicados; 

l  Com Reuniões em todos os fóruns; 
l  Define Grupos de ações e sua composição; 
l  Discute o andamento dos Grupos de Ações; 
l  Homologa decisões da Comissão; 
l  Faz encaminhamento ao Pleno. 

Grupo Temático de 
Planejamento e Avaliação 
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l  Indicadores FORPLAD: 
http://www.forplad.andifes.org.br/cadastro1/textos/indicadores/
Indicadores-FORPLAD.pdf 

l  Gestão de Riscos(Política): 
http://www.forplad.andifes.org.br/cadastro1/textos/indicadores/
Relatorio-GT_Gestao_de_Riscos.pdf 

l  Taxa de sucesso, evasão e retenção: 
http://www.forplad.andifes.org.br/cadastro1/sistema.php?
secao=9c969972f31be24de51532534aada5c1 

l   ForPDI: http://forpdi.org/ 

 

Grupos de Ações – Casos de 
Sucesso 



GAs em andamento 
Grupo	 Composição	 Meta 2018-2019	 Resultado Anterior	
Indicadores	 Raquel (UFPA) Flávio 

(UFAL), Rafael 
(UniPampa), Joeder 
(UFSM), José Viana 
(UFRA), Silvana (UFRA), 
Elizete (UFPB)	

Uso de indicadores por órgãos de controle 
(proposta revisão normativa CGU); 
Implementação indicadores no ForPDI, 
acompanhar seu uso e realizar 
aprimoramentos; Consolidação de séries 
históricas das IFES em temas e 
indicadores relevantes	

Caderno finalizado com 
180 indicadores 
temáticos	

Gestão de Processos	 Vicente (UFG), Lucimeire 
(UFRRJ), Gabriela 
(UFRGS), Frank (UFSM), 
Luciana (UnB), Tiago 
(UFPA), Luiz Maia 
(UFRPE)	

Elaborar o documento de referência de 
mapeamento de processos e 
disponibilizar o repositório. (Convidar para 
próxima reunião do ForPlad e validar no 
Pleno)	

Painéis de boas práticas. 
Documento apresentado 
em vídeo no 1o ForPlad 
2018	

Relação Universidade-
Sociedade	

Dulce (UFMS), Pedro 
(UNIFESP), Maurício 
(UFMG), Thiago (UFPE), 
Loreine (UniRio)	

Foco na política de comunicação com a 
opinião pública e divulgação da relevância 
social das IFES	

 	

Implementação e 
aprimoramento do 
ForPDI	

Katia (Unb), Lucas 
(Unifal), Vicente (UFG), 
Renata (UFPB), André 
(UFPI) (rever antigos 
membros)	

Colaborar para implementar no For PDI o 
módulo orçamento e módulo indicadores, 
emissão de relatórios e outras revisões	

Software e documento 
finalizados	



GAs em andamento 
Grupo	 Composição	 Meta 2018-2019	 Resultado Anterior	
Avaliação como 
instrumento de 
planejamento	

Tereza (UFMT)	 Concluir o relatório não entregue. Políticas 
de avaliação em todas as áreas. 
Produção de documento de referência e 
paineis.	

Pesquisa das estuturas 
de avaliação IFES	

Gestão de Riscos 
(Misto)	

Joeder (UFSM), Dirceu 
(UFRR) Jorge (UnB) Já 
composto (27)	

Colaborar no desenvolvimento e 
implementação da ferramenta (For Risco)	

Documento de referência 
para elaboração da 
política de gestão  de 
riscos e modelo de 
referência para 
implementação e 
especificação do 
software FORRISCO 	

Custos (Misto)	 Denise (UnB), Renata 
(UFPB), Franklin (UFSB) 	

Realizar o documento de referência e 
propor modelos de análise de custos em 
temas chave (ex: custo-aluno). Atuar em 
conjunto com GA de Indicadores e do 
ForPDI (módulo orçamento).	

Apresentação sistema de 
custos e governança da 
UnB. Documento não 
realizado.	

ODS	 Thiago (UFPE), Carolina 
(UFRPE), Daniela (UFG), 
João Emanuel (UFRN), 
Dirceu (UFRR), Eduardo 
(UniFAL) 	

Colaborar para implementar no For PDI o 
módulo orçamento e módulo indicadores, 
emissão de relatórios e outras revisões	

Software e documento 
finalizados	



GAs em andamento 
Grupo	 Composição	 Meta 2018-2019	 Resultado Anterior	
Casoteca ForPlad	  	 Criar modelo de divulgação de boas 

práticas de gestão, com foco em 
planejamento (Ref. Casoteca da ENAP)	

Pesquisa das estuturas 
de avaliação IFES	

Obras e Investimentos 
(Misto)	

Claudio (UFOP), Pedro 
(UNIFESP), Alberto 
(UNB), Octávio (UFPEL), 
Mascarenhas (UFRB), 
Charles (UFFS), Dulce 
(UFMS), Mozart (FURG), 
Camilo (UFCG), Maurício 
(UFMG), Mesquita (UFSB)	

Acompanhar descentralização de 
orçamento de capital, ações de 
intercâmbio fortalecimento das áreas de 
planejamento das infraestruturas e 
execução de projetos e obras	

 	

Gestão de Orçamento 
(Misto)	

Denise (UnB), Renata 
(UFPB), Franklin (UFSB) 	

Estimular a utilização de Planos de 
Gestão Orçamentária e definir modelos. 
Trabalhar com GA ForPDI na 
implementação do módulo de orçamento 
no ForPDI	

 	

Universidade - Órgãos 
de controle (Misto)	

 	 Promover o intercâmbio entre as IFES 
sobre atuação com órgãos controladores - 
Cartilha. Integração com GA Indicadores 
para revisão de indicadores usados por 
órgãos de controle	

 	



GAs em andamento 
l  Documentação dos GAs (Planos de Ações, 

Objetivos, Relatórios estão disponíveis em: 
h t t p : / / w w w . f o r p l a d . a n d i f e s . o r g . b r / ?
q=planejamento-avaliacao-acoes; 
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Sejam bem vindos! 

participem! 

 
 

Bem Vindos!! 

  


