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VERSÃO DE NOVEMBRO DE 2016

Histórico de Elaboração do PDI (resumido)
• 2014:
• Início de levantamento de informações, envio de formulários aos campi, kits etc.

• 2015:
• Reuniões quinzenais com média de 30 pessoas presentes (Comissão de acompanhamento);
• Visita a todos os campi para discussão nas congregações (Devolutivas);
• Informes ao COPLAN;
• Questionário on-line (período: 25/05 a 15/07);

• Devolutiva Institucional (dia 30 de julho);
• Discussão preliminar da estrutura conceitual e capítulos;
• Primeira Oficina (3 dias inteiros: 10, 11 e 18 de setembro);
• Elaboração dos Princípios/Eixos e discussão do sentido da Unifesp, ratificação do caráter de
universidade pública e socialmente relevante.

Histórico de Elaboração do PDI (resumido)
• 2016:
• 2016/janeiro – Consulta Pública (dezembro a fevereiro);
• 2016/fevereiro – Informe no CONSU com ampla discussão conforme
registro em ata;
• 2016/março – Informe ao COPLAN com ampla discussão;
• 2016/março – Segunda Oficina
• 2016/abril – Aprovação no CONSU;
• Presidente da Sessão encaminha a Formação de Comissão.
• Gravação da sessão disponível em:

mms://webconferencia.unifesp.br/consu_arquivo/13042016.wmv

Correções Enviadas pelos campi
• São José dos Campos:
• Email recebido em 14 de Abril de 2016;
• Sugestões acatadas.

• Baixada Santista:
• Ofício 44/2016-DIRACAD de 25 de Abril de 2016;
• Sugestões acatadas.

• Escola Paulista de Enfermagem:
• Versão do PDI (*.pdf) com comentários, recebido em 26 de Abril;

• Maioria das correções acatadas, com poucas exceções [ detalhes].

• Campus São Paulo:
• Comentários em documento word recebido em 25 de abril;
• Maioria das correções acatadas com exceções comentadas no próprio arquivo

[ detalhes].

Comissão do CONSU
• Arquivo de revisão recebido por e-mail em 02 de junho:
• Comunicações por e-mail:
• 26/maio: e-mail contendo a versão da Prof. Christina;

• 2/junho: Tec. Adm. Dulcelina envia “de acordo”;
• 2/junho: e-mail contendo a versão do Prof. Ronaldo (incluindo as da Prof.

Christina);
• 3/junho: e-mail do Prof. Leduíno concordando com as correções relativas a
infraestrutura do campus e se abstendo das demais.

Comissão do CONSU
• 4/outubro: reunião com a Comissão e Gabinete da Pró-Reitoria de

Planejamento;
• 2 membros compareceram e concordaram com o andamento dos
trabalhos conforme informado na reunião (Ronaldo e Dulcelina);
• Professor Leduíno informou por e-mail que não seria necessário
comparecer pois sua demanda já tinha sido atendida na revisão anterior
(PDInfra do campus);
• Professora Christina Andrews não justificou ausência;
• Relatório final do trabalho da Comissão pendente até o momento;

Correções Enviadas pela Comissão
• Na prática o Arquivo foi editado pela Christina e Ronaldo;
• Grande maioria das alterações propostas pelo Prof. Ronaldo foi acatada

(sobretudo as correções nas tabelas de cursos, semânticas, etc.);
• No entanto, as da Prof. Christina apresentaram dificuldades:
• O arquivo enviado altera o “Sentido da Unifesp” (Capítulo 1; fruto de discussões

pactuadas coletivamente)
• Propõe a supressão ou modificação completa do conteúdo dos itens:
• 1.1 Universidade Pública e Socialmente Relevante
• 1.2 Momento Instituinte: um novo processo
• 1.3 Nosso papel local, regional, no Brasil e no Mundo
• 1.7 O contexto da Unifesp até 2015 e Visão de Futuro

[ Detalhes de edição]

Correções Enviadas pela Comissão
• Na maioria dos casos foi impraticável separar o que seria revisão de forma

e alteração drástica de conteúdo (supressões, reformulações com
alteração de sentido, etc.), prejudicando a incorporação das sugestões;
• Não foi possível acatar as supressões de capítulos (itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7)

e alterações que implicavam modificação drástica do conteúdo;
• Foi possível aproveitar as pequenas correções de palavras, concordância,
itálicos etc.;
• Tipo de correção que será reforçada pela equipe de revisão do Departamento

de Comunicação Institucional, oportunamente.

Próximos passos
• Pendente:
• Envio ao Departamento de Comunicação para:
• Revisão pontual da versão de novembro;

• Editoração Gráfica do PDI 2016-2020.

• Em andamento:
• Conselho de Planejamento:
• Indicação da Comissão de Acompanhamento da Implementação do PDI;

• PROPLAN:
• Início da Diretriz 1: Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional.

Teste de Edição

Elaboração de um Painel de acompanhamento
das Diretrizes , Metas e Ações (exemplo)
Diretriz Instituinte 1:

Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional
Plano de Ação
Aç ões
[Como]

Nº

Desc riç ão

1 Indicar os agentes para a elaboração do PPI

2

Realizar seminários periódicos para discussão e elaboração das rotas
de trabalho, definição das subações e seus coordenadores

3 Promover workshops com especialistas externos sobre a etapa

4

Elaborar documento síntese de direcionamento da reconstrução do
PPI

Agentes
[Quem]

Cronograma
[Quando]

Loc alizador
Coordenador
Interno
Colaboradores Iníc io
[Núc leo]
[Aonde]

Meta Quantitativa
[O que]

Fim

Unidade de
Medida
(Indic ador;
Fórmula;
Desc riç ão do
P roduto da
Aç ão)

Valor
Apurado em
Esperado
Novembro
(Referênc ia)
de 2 0 1 6

Reitoria

PROPLAN

Demais PróReitorias Fim

2016

2016

Porcentagem das
indicações
preenchidas e
formalizadas

100%

50%

Reitoria

PROPLAN

Demais PróReitorias Fim

2016

2016

Seminários

4

1

Reitoria

PROPLAN

Demais PróReitorias Fim

2016

2016

Realização do
Workshop

1

0

Reitoria

PROPLAN

Demais PróReitorias Fim

2016

2016

Documento
Síntese

1

0

Diretrizes e Metas 2016-2020
Nº

Diretrizes de Desenvolvimento Institucional

1

Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional
Acesso, inclusão, permanência e avaliação dos estudantes e acompanhamento dos
egressos
Aprimoramento das políticas de gestão e atenção integral aos servidores
Integração das atividades-fim
Convergência do conhecimento
Ampliação da relação entre Universidade, Sociedade e Políticas Públicas
Articulação entre a avaliação institucional e o planejamento em todos os níveis
Processos, fluxos e procedimentos de governança adequados e institucionalizados
Políticas de inclusão e de permanência, de direitos humanos, de questões étnicoraciais e de gênero: implantação e desenvolvimento
Políticas de gestão ambiental e sustentabilidade: implantação e desenvolvimento
Planejamento e qualificação das infraestruturas universitárias
Comunicação e interação acadêmica: midiática e não midiática

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arquivos para consulta
• Arquivos:
• 1. PDI 2016-2020 UNIFESP_80 [VERSÃO ATUAL]
• 1.1 PDI 2016-2020 UNIFESP_80_comparada_69 [VERSÃO ATUAL COMPARADA COM A DE

•
•
•

•
•
•
•
•
•

MAIO]
1.2 PDI 2016-2020 UNIFESP_73_74_combinada_2 [CORREÇÕES DOS CAMPI COM
COMENTÁRIOS]
2. Campus SJC (e-mail Leduíno)
3. Campus Baixada Santista (Ofício OFPDIABR2016)
4. Campus São Paulo (correções pdi-campus são paulo 25abril_2016)
5. EPE (PDI 26 de ABRIL)
6.1 PDI 2016-2020 UNIFESP_editado_Christina
6.1 PDI 2016-2020 UNIFESP_editado_Christina_CONSOLIDADO_CORREÇÔES REJEITADAS
7.1 PDI 2016-2020 UNIFESP_editado_Christina_Ronaldo
7.1b PDI 2016-2020 UNIFESP_editado_Christina_Ronaldo.PDF

Arquivos para consulta
• E-mails da Comissão:
• A1 - 02_06 Email Re_ Edição PDI (Andrews)
• A2 - 02_06 Email Re_ Edição PDI (Christofoletti)
• B1 - 21_09 Re_ PDI 2016-2020__
• C - 03_10 Re_ PDI 2016-2020_2
• D - 04_10 Revisão PDI 2016-2020
• E - 05_10 Re_ Fwd_ Revisão PDI 2016-2020
• F - 16_11 Re_ Edição PDI_3
• G - Penúltima versão PDI

PDI 2016-2020
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...obrigado!

Arquivo EPE: Correções não acatadas ou Pendentes

[ voltar]

• p. 29 (rosácea): Pendente, será revisto no projeto gráfico;
• p. 30 (números de 2015): Os números de 2015 não entraram no PDI pois não haviam

sido consolidados;

Arquivo Campus São Paulo: Correções não acatadas ou
Pendentes

[ voltar]

• p. 30 (Possível Incongruência dos Dados de 2014): não foram disponibilizados dados

históricos melhores no SIIU. A Comunicação Institucional está tentando consolidar um
banco de dados mais adequado para o PDI;
• p. 123 (Órgãos Complementares): proposta de redação final deste item a ser realizada
pelo Gabinete da Reitoria, respeitando o avanço desta discussão;
• p. 201 (Inserção de BOX das “casinhas” em Nossos Lugares): O edifício da EPE foi
inserido, mas a fileira das casinhas não se enquadra na categoria de “principais
edifícios do campus” (conforme critério adotado). Questão da verticalização está
contemplada no item Plano Diretor;

Detalhes de edição
• Arquivo PDI 2016-2020 UNIFESP_editado_Christina.docx continha 1877 “revisões”;
• O arquivo que destaca as alterações rejeitadas, contém 662 alterações;
• Portanto, cerca de 2/3 das alterações foram acatadas.

[ voltar]

