Relato da I Reunião da Regional Norte de
2015

UFPA – Belém/PA
10/03/2015

Data: 10/03/2015
Local: UFPA – BELÉM / PA
Programação: I – Informes; II – Atualização do Portal e ferramentas de comunicação;
III – Plano de Gestão da Regional para 2015 – Avaliação 2014/realinhamento; IV –
Indicadores de Gestão (TCU, Aluno equivalente e/matriz OCC).
IFES Participantes (78%): UFPA, UNIFAP, UFRA, UFRR, UNIFESSPA, UFAM e
UFOPA
07 (sete) IFES;
14 (quatorze) participantes:
Allan Jasper Rocha Mendes
UNIFAP
Antônio Cordeiro de Santana
UFRA
Clodoaldo Alcino Andrade dos Santos
UFOPA
Edson Ortiz de Matos
UFPA
Leandro de Oliveira Ferreira
Unifesspa
Luciano Nicolau
UFPA
Manoel Alves B. Junior
UFRR
Manoel Enio Almeida Aguiar
Unifesspa
Mariomar de Sales Lima
(Coordenadora Regional Norte)
UFAM
Raimundo Aparecido Silva
UFRR
Raquel Trindade Borges
UFPA
Ricardo José Baptista Cavalcante
UFAM
Simone Andrea Lima do Nascimento Baía
UFRA
Wilma Gomes Monteiro
UNIFAP

I - Informes
- Foi realizada pela Coordenação Regional a socialização das informações da
reunião da Coordenação Nacional, ocorrida em Brasília, no dia 05 de fevereiro de 2015.
Entre as informações destacaram-se a pertinente a avaliação do Forplad Curitiba e
análise da conjuntura para subsidiar o planejamento do I Forplad 2015 (Aracajú/SE);
- Apresentação dos novos Pró-Reitores de Administração e Planejamento das
IFES da Regional Norte e informes por parte dos mesmos, nos quais foram destacadas
questões inerentes a:
Contingenciamento dos limites nos últimos 3 anos;
Falta de recursos impactando no andamento das obras, gerando dúvidas
sobre a necessidade de mudança do cronograma ou suspensão das
referidas obras;
Auto avaliação em consonância com a realidade institucional
destacando-se que o empirismo de avaliação tem prejudicado as
Instituições;
Atraso na expansão causando a necessidade de repactuação e aditamento
do PDI;
Proposta da Regional Norte levar para Nacional Informações em relação
aos impactos dos 30% nas IFES, neste caso foi sugerido que, se houver
corte orçamentário seja em uma proporção maior para Capital e menor
para custeio;
EAD também está com dificuldade em relação a recursos;
Solicitação de que possamos ter segurança do mínimo de recursos que
irá ser repassado.
I – Atualização do Portal e ferramenta de comunicação
Foi informado que, para inserção dos nomes do Pró-Reitores é necessário
primeiro uma inscrição em um dos fóruns.

III – Plano de Gestão da Regional para 2015 – Avaliação 2014/realinhamento
Das ações Alinhadas ao Planejamento da Coordenação Nacional
Ação da Nacional
Ação da Regional
Responsável
Prazo
Ampliar a contribuição das Elaborar
Coordenador
Março/2015
comissões temáticas
Plano de gestão
(elaborar plano de gestão
de cada comissão).
Sugerir e/ou levar
Todos
Contínuo
temas
para as reuniões do
Pleno

Aprimorar contribuição
dos membros da
Regional (divisão de
responsabilidades:
atas das reuniões, fazer
nota sobre
evento)

Aumentar a
participação
nos Grupos de
trabalhos
(Comissão de
Planejamento e
Administração)

Todos

Contínuo

Avaliar o Plano de
Gestão e fazer
realinhamento ao
da Coordenação
Nacional
Definir
responsabilidades
(Coordenador,
Vice
Coordenador e
Representantes nas
Comissões)

Coordenador/Vice

Contínuo

Coordenador

Março/2015

O que ocorreu
A ser presentado
no 1º.
FORPLAD de
2015
Definida
estratégia:
levantamento de
pontos
fortes/Boas
práticas das IFES
do Norte com
meta de
Contribuir para
pauta da Reunião
de 2015.
Sugestão:
PLS; PDI;
Sistemas de
Custos;
Terceirização;
Regularização
Fundiárias.
Inserção do PróReitores nos GTs
das Comissões.

Última avaliação
I reunião da
regional na
UFPA,
realinhamento.
Vice: criação de
grupos e
alimentar o site,
entre outros.

Ação da Nacional
Implementar sistema para
gerenciar
lista de membros do
FORPLAD

Ação da Regional
Alimentar dados
referentes aos PróReitores

Responsável
Coordenador/Vice

Prazo
Continuo

O que ocorreu
Atualização
realizada após a
disponibilização
de dados.

Melhorar o sistema de
comunicação do
FORPLAD

Melhorar o sistema
de
Comunicação da
Regional
(criar/manter lista
de e-mail para
regional, criar
grupo no whatsapp

Vice-Coordenador

Contínuo

Criada e lista e
grupo no
whatsapp

Aprimorar documentos
FORPLAD (atas,
registro de ações, entre
outros)

Aprimorar
documentos da
Regional
(Padronização)

Vice-Coordenador

Contínuo

Aprimoramento
do relato

Levantar dados
“históricos” do
FORPLAD
(Coordenadores,
documentos, entre outros).

Contribuir com o
levantamento
dos“históricos
” do
FORPLAD

Todos

Continuo

Solicitado na III
reunião e
reiterado na I
2015.

Diagnosticar quais são os
problemas comuns
–Apresentar plano de ação
para criação de
mecanismos que
minimizem problemas de
gestão comuns entre as
IFES.

Contribuir com a
Comissão de
Administração no
levantamento dos
dados.
- Levantar os
problemas
comuns

Representantes da
Regional na
Comissão de
Administração ou
Pró-Reitores de
Administração da
Regional

Agosto/2014

Contribuição da
UFPA:
Levantamento de
Custos para
solicitação de
atualização dos
valores de
diárias, foi
realizado estudo,
cujos resultados
estão disponíveis
para a
apresentação.

Das ações Específicas Regional
Ação
Discutir a criação de uma agenda coletiva de
compras

Responsável

Prazo

Coordenador

Difundir boas práticas e/ou compartilhar
experiências (inserir na pauta das reuniões uma boa
prática e/ou experiência de pelo menos uma IFE)

Contínuo

Estudar indicadores de custos comuns que possam
gerar fatores de correção da Matriz OCC,
considerando a regionalidade

março/2015

O que
ocorreu
Na I Reunião
de 2015, foi
sugerida a
elaboração de
um calendário
de compras e
criação de
grupo sobre
compras
compartilhadas
e que todos os
Pró-Reitores
de
Administração
e Diretores de
compras
participassem
e interagissem
neste grupo.
Eixos: PLS;
PDI; Sistemas
de Custos;
Terceirização;
Regularização
Fundiárias.
Criação de um
grupo
composto por
Pró-Reitores
da UFRA;
UFRR e
UNIFAP.

IV – Indicadores de Gestão (TCU, Aluno equivalente e/matriz OCC)
Foi efetuada uma apresentação por parte da coordenação anterior (Raquel Borges), na
qual, além de outros fatores, destacou que atualmente a base que mais impacta na
Matriz OCC é o aluno equivalente, alertando para que se acompanhe esse número no
Censo. Também foi destacado que possivelmente a partir de julho a Comissão de
Planejamento estará disponibilizando uma “Cesta de Indicadores” para as IFES.

V – Encerramento/Apresentação
Finalizando o Prof. Luciano efetuou uma apresentação sobre os impactos
decorrentes do sistema atual de passagens e diárias.

