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Anexo VII – Comparativo dos PDIs 
 
 
ESQUEMA DE ELABORAÇÃO DO PDI 
 

1. (UFSCAR)  
• Discussão entre representantes institucionais em que cada grupo com 08 pessoas foi 

subdividido em 03(três) grupos que trataram cada uma das 03(três) temáticas; 
• A cada meia hora os grupos repassavam os resultados para o próximo grupo. Assim 

todos participavam da discussão de todos os temas, podendo ser feita a inclusão de 
elementos ou sugerir a retirada. 

 
2. (UFMG) 

• Submissão à aprovação da minuta elaborada pelo Conselho de Sistematização ao 
Reitor e aos Conselhos Superiores da Universidade, em que foi designada uma nova 
Comissão que participou na atualização do PDI; 

• Formação de 05 Grupos de trabalho, cada um com 03 temáticas: 
i. Política de capacitação de servidores; 

ii.  Produção e disseminação do conhecimento; 
iii.  Formação, ampliação, acesso e permanência; 
iv. Organização e Gestão; 
v. Ambiente adequado e desenvolvimento físico. 

 
3. (UNIFESP) 

• Divulgação do método Delphi como ferramenta de prospecção e tomada de decisão 
coletiva. 

   
 

       
PROPOSTAS E CONSENSO DE OPINIÕES (Grupos de discussão) 
 

1. (UFSCAR) 
• Preparação de subsídios necessários à reflexão da comunidade, tais como 

informações, parâmetros, conhecimentos e experiências acumuladas dentro e fora da 
Universidade; 

• Elaboração de documentos por quatro grupos para enriquecer os debates; 
• Condução de discussões utilizando métodos, instrumentos e ferramentas de governo 

que permitem a captação de diferentes contribuições (construção Coletiva). 
 
 
 
 

2. (UFMG)  
• Divulgação prévia do PDI na Universidade, aberto a contribuições da 

comunidade (professores, funcionários e estudantes), para assim ser encaminhado 
à “Comissão de Sistematização”, incumbida de analisar as propostas e rever a 
versão preliminar visando incorporar ao texto sugestões pertinentes. 

 
3. (UNIFESP) 
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• Registro de participação de 200 representantes institucionais na construção do 
plano. 

 
DIVULGAÇÃO RESULTADOS DO PDI 
 

1. (UFSCAR)  
• Divulgação dos resultados obtidos das reuniões e atividades por meio de site do 

projeto, faixas, cartazes, folders e boletim interno. 
 
 
 
ASPECTOS AMBIENTAIS 
 

1. (UFSCAR)  
• Análise e debate sobre aspectos da política ambiental de universidades através de 

reflexões e experiências trazidas por funcionários e população (conferência do 
meio-ambiente). 

 
2. (UFMG)  

• Formação de indivíduos críticos e éticos comprometidos com desenvolvimento 
sustentável. 

 
 
INTEGRAÇÃO COM INSTITUIÇÕES 
 

1. (UFMG)  
• Estabelecimento de cooperação acadêmica, científicas, tecnológica e cultural com 

instituições nacionais e internacionais constituindo também um veículo de 
desenvolvimento regional, nacional e internacional. 

 
2. (UFTPR)  

• Integração com complexos empresariais de cada região onde os Campis estão 
inseridos através do Conselho Empresarial a fim de desenvolver atividades de 
pesquisa e extensão, e aperfeiçoamento dos currículos dos cursos. 

 
 
 

3. (UFRJ)  
• Consolidação de convênios com poderes públicos para realização de programas 

voltados para o desenvolvimento econômico, político e social. 
 

4. (UNIFESP)  
• Desenvolvimento de programas colaborativos com o setor público, órgãos 

internacionais e setor privado no sentido de fomentar a execução de projetos meta-
disciplinares e garantir empregabilidade do profissional formado. 

 
 
 
PLANO DIRETOR 
 

1. (UFMG)  
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• Elaboração de um Plano Diretor que compõe decisões relativas ao espaço físico dos 
Campi. 

 
2. (UFSCAR)  

• Configurava apenas uma parte do planejamento, surgindo o desafio de identificar 
convergências para o desenvolvimento da instituição, assim surgiu o PDI. 

 
3. (UFRB)  

• Enfoque no planejamento físico levando em conta cinco aspectos essenciais: Os 
princípios que orientam as ações de expansão, Os objetivos da infra-estrutura, 
Políticas de Gestão Ambiental, demográficas e de gestão. 

 
 
PROGRAMAS E PROJETOS DIRECIONADOS À COMUNIDADE 
 

1. (UFSCAR)  
• Envolvimento com diversos segmentos da sociedade através do projeto 

ACIEPE(Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão) com a 
participação de professores, técnicos e alunos propõe uma experiência educativa, 
cultural e científica.  

 
 
PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM ÓRGÃOS DE FOMENTO Á PESQUISA 
 

1.2(UFMG)  
• Participação expressiva de docentes em Comitês de Assessoramento de Órgãos de 

fomento à pesquisa, em Comitês Editorais de revistas científicas e em diversas 
Comissões de Normas Técnicas. 

 
 
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE (Controle Social) 
 

1. (UFMG)  
• Participação e acompanhamento das ações de gestão pública avaliando objetivos, 

processos e resultados, colocando em prática a visibilidade pública. 
 
2. (UFSCAR)  
• Participação da comunidade universitária nas diferentes instâncias de decisão e 

execução por meio de palestras, reuniões e seminários.  
 

3. (UNIFESP) 
• Coleta de informações qualificadas que permitam à Universidade tomar decisões 

acerca do que se pretende expandir no cenário local, regional e internacional.  
 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

1. (UFMG)  
• Criação da Comissão Permanente de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais, 

promover a inclusão de deficientes com vistas de lhes assegurar acessibilidade e uma 
equalização de oportunidades; 

• Mobiliário, elevadores e banheiros adaptados; 
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• Disponibilização de mecanismos para atendimento de deficientes visuais como: 
auxílio digitação e leitura de textos, suporte técnico para uso de computadores, 
auxílio para realização de matrícula, máquina para escrita em Braile; 

 
2. (UFSCAR)  

• Implantação dos programas de Incentivo á leitura (PROLER) e Programa de 
Atendimento a Grupos Especiais de Usuários: deficientes visuais em que são 
oferecidos equipamentos (computadores, impressora e scanner) e softwares 
especiais.  

 
 
GESTÃO AMBIENTAL 
 

1. (UFMG)  
• Implementação do Programa de Educação Ambiental e Programa de Gestão de 

Resíduos para conscientização e gerenciamento de resíduos, esgoto, resíduos sólidos, 
efluentes, químicos, radioativos, infecto-contagiosos, águas verdes, lixo tecnológico, 
lâmpadas queimadas, ruídos, poluição visual e outros. 

 
 
 

2. (UFSCAR)  
• Consolidação política de redução, destinação e tratamento adequado de resíduos 

potencialmente perigosos. 
 

 
PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 

1. (UFMG)  
• Referência, tanto regional quanto nacional, constatada por estatística em produção 

científica o que justifica sua posição de importância e de liderança acadêmica. 
2. (UNIFESP) 

• Manutenção e ampliação da excelência da produção científica e dos recursos 
humanos para pesquisa e inovação, garantindo o futuro da reputação da UNIFESP. 

 
 
 
CORPORATIVISMO 
 

1. (UFMG) 
• Defesa da Universidade de maneira lúcida e transparente, sem corporativismo, e sim 

e nome do interesse público e do futuro do País. 
 

2. (UFSCAR)  
• Aprimorarão da estrutura acadêmica e de gestão com excelência, compromisso 

social e gestão universitária democrática. 
 
 
 
CONSELHO DE CURADORES 
 

1. (UFSCAR)  
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• Fiscalização realizada pelo Conselho de Curadores. 
 
 
 
INSERÇÃO REGIONAL 
 

1. (UFMG)  
• Integração entre os vários níveis e modalidades de ensino, pesquisa e extensão em 

busca de privilegiar os programas e projetos de maior impacto acadêmico e social 
com repercussões regional, nacional e internacional. Expansão do conhecimento a 
fim de superar as desigualdades sociais. 

 
 
 

2. (UFSCAR)  
• Formação de grupos e programas de pesquisa e extensão vinculados à formação 

profissional e produção de conhecimento acessível à população. 
 
 
COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA 
 

1. (UFMG)  
• Implantação do Portal Minha UFMG que oferece correio eletrônico, agenda 

corporativa, comunicação instantânea, vídeo conferência, hospedagem de web site, 
intranet e ensino a distância. Elaboração de novos sistemas de informação para 
gestão administrativa, patrimonial, de recursos humanos e de produção acadêmica 
que forneça maior confiabilidade e racionalidade nas operações. Comunicação por 
meio de boletim, revista, radio, TV, site, canal aberto. 

 
2. (UFSCAR)  

• Divulgação de relatórios técnico-científicos, de pesquisas, livros, folhetos, site, 
revistas, jornais, mídia eletrônica, específicos da comunidade científica ou não. 

 
3. (UNIFESP) 

• Divulgação por diferentes meios de comunicação dos produtos científicos e 
tecnológicos; 

• Fortalecimento da relação e o intercâmbio com a TV e com o jornal da UNIFESP 
para ampliação da distribuição das ações realizadas pela instituição na área social. 

 
 
 
 
PARQUE TECNOLÓGICO 
 

1. (UFMG)  
• Construção de um Parque Tecnológico para apoiar o surgimento de empresas 

inovadoras, abrigar laboratórios e abrigar empresas de serviços voltadas às demandas 
do Parque. 

 
LAZER 
 

1. (UFMG)  
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• Promoção do bem estar e saúde através de atividades oferecidas à comunidade 
universitária a partir da construção de um Ginásio Poliesportivo. 

 
2. (UFSCAR)  

• Disponibilização de área esportiva com um parque poliesportivo, ginásios, quadras, 
piscinas, Pista da Saúde e serviços médicos. 

 
 
 
DESCENTRALIZAÇÃO 
 

1. (UFSCAR) 
• Descentralização da capacidade de decisão e integração na busca da coerência e 

convergência da política institucional. 
 

2. (UNIFESP) 
• Organização das responsabilidades pelas atividades com as seguintes características: 

i. Autoridade dos peritos; 
ii.  Poder reside em níveis específicos; 

iii.  Geração de conhecimento especializado. 


