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Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Conselheiros: 
 
 

Relato 
 
 
Em 30 de dezembro de 2015, através do Of. nº 0740/2015-GR, o Coordenador 

do Comitê Responsável pela Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - 
PDI da UFRGS para o período 2016 – 2026, Professor Rui Vicente Oppermann, Vice-
Reitor, encaminha ao Presidente do Conselho Universitário – CONSUN, Professor 
Carlos Alexandre Netto, Magnífico Reitor, o Relatório das Atividades do Comitê 
responsável pela elaboração deste PDI (fls. 01). 

Em 18 de março de 2016, o Sr. Presidente do CONSUN, através do Of. nº 
0123/2016-GR, submete a versão revisada do Plano de Desenvolvimento 
Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para apreciação pelo 
plenário do Egrégio Conselho (fls. 75).  

Constam, também, dos autos: Relatório das Atividades do Comitê Responsável 
pela Elaboração do PDI (fls. 02-73) e o texto do Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFRGS – PDI 2016 – 2026 (fls. 76-150). 

 
 

Mérito 

 
O Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e 
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Se em 
seu Art. 15, inciso II, o Decreto manifesta a exigência de um plano de 
desenvolvimento institucional para as instituições de educação superior, ele 
estabelece, em seu Art. 16, os elementos mínimos para a constituição de um PDI. A 
saber: 

 
I - missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem como 

seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso; 

II - projeto pedagógico da instituição; 

III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um 

de seus cursos, especificando-se a programação de abertura de cursos, aumento 

de vagas, ampliação das instalações físicas e, quando for o caso, a previsão de 

abertura dos cursos fora de sede; 
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IV - organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número 

de turmas previstas por curso, número de alunos por turma, locais e turnos de 

funcionamento e eventuais inovações consideradas significativas, especialmente 

quanto à flexibilidade dos componentes curriculares, oportunidades 

diferenciadas de integralização do curso, atividades práticas e estágios, 

desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação de avanços  

tecnológicos; 

V - perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, experiência no 

magistério superior e experiência profissional não-acadêmica, bem como os 

critérios de seleção e contratação, a existência de plano de carreira, o regime de 

trabalho e os procedimentos para substituição eventual dos professores do 

quadro; 

VI - organização administrativa da instituição, identificando as formas de 

participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados responsáveis pela 

condução dos assuntos acadêmicos e os procedimentos de auto-avaliação 

institucional e de atendimento aos alunos; 

VII - infra-estrutura física e instalações acadêmicas, especificando: 

a) com relação à biblioteca: acervo de livros, periódicos acadêmicos e científicos e 

assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, dicionários e enciclopédias, 

formas de atualização e expansão, identificando sua correlação pedagógica com 

os cursos e programas previstos; vídeos, DVD, CD, CD-ROMS e assinaturas 

eletrônicas; espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal 

técnico administrativo e serviços oferecidos; 

b) com relação aos laboratórios: instalações e equipamentos existentes e a serem 

adquiridos, identificando sua correlação pedagógica com os cursos e programas 

previstos, os recursos de informática disponíveis, informações concernentes à 

relação equipamento/aluno; e descrição de inovações tecnológicas consideradas 

significativas; e 

c) plano de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais ou 

com mobilidade reduzida, para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte; dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais -

 LIBRAS; 

VIII - oferta de educação a distância, sua abrangência e pólos de apoio 

presencial; 

IX - oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado; e 

X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras.  

 

 
É importante registrar que, no ano de 2010, tendo em vista o constante no 

Processo nº 23078.035238/10-76, a UFRGS aprovou, através de seu Egrégio 
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Conselho Universitário, o Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 
2011-2015, lavrado através da Decisão nº 493/2010-CONSUN.  

No Parecer nº 426/2010 da então Comissão de Legislação e Regimentos (CLR), 
destacou-se que a UFRGS construiu seu PDI 2011-2015 tendo em vista, em 
resumida síntese, que “de fato, o PDI trazido a este Conselho Universitário é fruto da 
confluência de uma necessidade e de um desejo legítimos: a necessidade de 
participação de todos e o desejo de participação de todos os segmentos acadêmicos. 
Convém que se restaure, pois, este traçado”.  

Novamente, faz-se necessário relatar, conforme registra o Ofício nº 0123/2016 
do Magnífico Reitor, que “para a elaboração da proposta de PDI 2016-2026, sob o 

título Construa o futuro da UFRGS, foram cumpridas diferentes etapas, dentre as 
quais a realização de uma consulta pública que objetivou proporcionar a participação 
da comunidade interna e externa à Universidade, de forma a garantir que tanto 
coletiva como individualmente cada um tivesse a oportunidade de contribuir para a 
sua construção”.  

Em conclusão, afirma o Magnífico Reitor que “ao final, temos a convicção de 
que a proposta que apresentamos a este Conselho, construída através de um 
processo democrático e participativo, corresponderá aos anseios da sociedade e da 
comunidade da nossa Universidade”.  

Na mensagem do Magnífico Reitor ao CONSUN, onde apresenta para 
apreciação do Egrégio Conselho o presente PDI, são destacadas as seguintes 
considerações: 

 
“1. A presente proposta é o resultado de um processo metódico e participativo 

de elaboração, que iniciou com a avaliação do PDI vigente e com um diagnóstico das 
condições da UFRGS. Para o PDI 2016-2026, além das considerações sobre as 
exigências legais pertinentes, foi realizado o levantamento de demandas da 
comunidade, por meio de uma extensa e ampla consulta pública de caráter 
participativo, com mais de 12.550 contribuições individuais, complementados por 
conferências, seminários, oficinas e palestras. Todas as contribuições foram 
consolidadas pelo diálogo entre os gestores da Universidade que compuseram o 
Comitê do PDI. Representa, portanto, o conjunto dos anseios da comunidade 
universitária com relação à UFRGS para o próximo decênio. 

“2. Trata-se de um documento concebido para orientar, ordenar e coordenar 
os esforços desta Universidade, cuja maior finalidade é indicar, a todos, os projetos 
alinhados com as aspirações da comunidade da UFRGS para o período de 2016-
2026, preservando a democracia interna da UFRGS e a autonomia das unidades e 
dos colegiados. Aponta a direção sem impor uma distância a ser percorrida. Foi 
concebido para ser orgânico e flexível, respeitando a autonomia de cada um – 
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discente, técnico-administrativo ou docente – que ocupar uma posição de gestão ou 
representação nesta Universidade. 

“3. A despeito do fato de ser um elemento fundamental para implementação de 
uma gestão estratégica, o PDI não pode ser confundido com a estratégia em si da 
Universidade. Convida para uma gestão estratégica, mas a estratégia da 
Universidade será a composição das estratégias de cada gestor, harmonizadas e 
orientadas pelo PDI. É necessário que ele seja complementado por esforços de 
reflexão específicos de cada unidade universitária e por cada gestor, que deverá, 
então, assumir compromissos específicos sobre o quanto poderá ser avançado. 

“4. Fica claro, a partir da experiência de construção deste Plano, que a 
Universidade deve persistir no esforço de consolidação do seu planejamento 
estratégico e de aperfeiçoamento de seus processos. Como resultado, a comunidade 
da UFRGS ganha um entendimento mais claro da sua própria natureza, dos seus 
propósitos e dos esforços e recursos necessários para atingi-los. A sociedade ganha 
uma Universidade mais atenta às suas necessidades e mais capaz de atendê-las, 
respeitando seus princípios éticos e a própria missão institucional.  

“Em síntese, o PDI aponta para a necessidade do aperfeiçoamento da gestão 
universitária, renovação das práticas acadêmicas e pedagógicas e avanços na 
inovação científica e tecnológica bem como na inserção internacional. Solicita, enfim, 
potência no impacto social. Caberá, a partir da homologação deste plano, a cada um 
de nós, participantes da comunidade universitária, abraçar o compromisso nele 
estabelecido”.  

 
O PDI foi estruturado a fim de atender as normativas vigentes, em particular 

ao Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, expedido pela Subchefia de Assuntos 
Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. O processo de construção e 
elaboração do PDI iniciou em agosto de 2014, momento em que foi avaliado o PDI 
2011-2015.  

No próximo passo, foi indicado o Comitê que elaborou a proposta em análise 
que identificou o “método de desenvolvimento do processo de planejamento 
estratégico”. Para elaboração do texto do PDI, foram realizadas “consulta pública 
ampla, democrática e participativa, além de conferências, seminários, palestras 
técnicas e workshops, caracterizando uma participação representativa.” 

O PDI 2016-2026 da UFRGS está assim estruturado: 
(i) o primeiro capítulo apresenta breve histórico da UFRGS e a 
missão, visão, princípios e valores que são os elementos de 
identidade institucional; 
(ii) o segundo capítulo sintetiza o processo de planejamento 
utilizado para elaboração deste PDI; 
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(iii) o terceiro capítulo apresenta a análise do ambiente atual da 
UFRGS sintetizando a organização administrativa – infraestrutura, 
pessoas e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – a 
estrutura acadêmica, as partes interessadas (pessoas, institucionais, 
governamentais, sociais ou sociedade e empresariais), diagnóstico do 
ambiente interno e externo; 
(iv) o quarto capítulo apresenta breve análise do PDI 2011-2015 e 
segue com os elementos das perspectivas futuras e de 
desenvolvimento da Universidade para suas áreas de atuação 
(ensino, pesquisa, extensão) para a organização didático-pedagógica e 
administrativa, perfis docentes, discentes e técnico-administrativos, 
infraestrutura física e instalações acadêmicas e sustentabilidade do 
seu desenvolvimento institucional;  
(v) o quinto capítulo apresenta os instrumentos de avaliação do 
PDI, que contempla três abordagens: avaliação do atingimento dos 
objetivos estratégicos e metas estabelecidas, avaliação das ações do 
PDI identificadas a partir de consulta pública e avaliações 
pertinentes constantes no Relatório de Autoavaliação Institucional 
(RAAI), elaborado anualmente pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), em conformidade com a Lei nº 10.861/2004 que instituiu o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 
 

Ressalte-se, ainda, que, para a análise do cenário atual interno, foi  avaliado o 
PDI 2011-2015, através de consulta pública à comunidade. Para análise do cenário 
futuro foram realizadas três conferências públicas, dezesseis seminários específicos 
das áreas de conhecimento, quinze palestras técnicas, dez workshops junto aos 
fóruns de coordenadores e de assessores e para coletivos institucionalizados.  

Foi realizada consulta pública através de formulário contendo dez temas 
estratégicos, totalizando 13.308 acessos aos formulários, resultando em 1.255 
formulários com contribuições válidas. No total, foram analisadas 12.550 
contribuições, sendo 660 de coletivos internos, 20 de coletivos externos à UFRGS, 
620 de individuais internos ou externos à UFRGS, 2.650 de docentes, 1.450 de 
técnico-administrativos e 7.150 de discentes. 

Os anexos AI e AII descrevem, respectivamente, o Método de Processo de 
Planejamento do PDI e os Resultados Consolidados Brutos detalhando o 
procedimento de purificação necessário para organização das contribuições. 

 
Ressalte-se, da manifestação da Presidência deste Egrégio Conselho, que o PDI 

tem papel estratégico, pois, como citado há pouco, “aponta a direção sem impor uma 
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distância a ser percorrida. Foi concebido para ser orgânico e flexível, respeitando a 
autonomia de cada um – discente, técnico-administrativo ou docente – que ocupar 
uma posição de gestão ou representação nesta Universidade”. Ademais, o “PDI 
aponta para a necessidade do aperfeiçoamento da gestão universitária, renovação 
das práticas acadêmicas e pedagógicas e avanços na inovação científica e tecnológica 
bem como na inserção internacional. Solicita, enfim, potência no impacto social”. 

Assim, além de atender às exigências legais, o PDI define os pilares 
estratégicos que sustentam os objetivos e metas da Universidade, construídos de 
forma autônoma e referendados pelo seu Colegiado Máximo.  

Ao CONSUN, portanto, caberá solicitar às Administrações Centrais que 
assumirem a gestão da Universidade a apresentação das ações táticas e operacionais 
que venham a concretizar as estratégias do PDI, no período de sua gestão, definindo, 
qualificando e aprimorando as relações da Universidade com a comunidade interna, 
com o Governo Federal e com a sociedade.  

 

 
Parecer 

 
Diante do exposto e tendo em vista o atendimento pleno ao que determina o 

Decreto n˚ 5.773, de 9 de maio de 2006, esta Comissão de Legislação e Regimentos 
recomenda ao Plenário do Egrégio Conselho Universitário a aprovação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (2016 – 2026) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul.  

É o parecer. 
 
 
 

(o original encontra-se assinado) 

CELSO GIANNETTI LOUREIRO CHAVES 
 
 
 
(o original encontra-se assinado)                (o original encontra-se assinado) 

LUÍS DA CUNHA LAMB                                                           JANE FRAGA TUTIKIAN 
 
 
 
       (o original encontra-se assinado) 

CLAUDIOMAR OVIEDO RIBEIRO              FABIANA ZOGBI LONTRA DA CONCEIÇÃO 


