FORPLAD SALVADOR – PERÍODO DE 11 A 13/09/2013

TEMAS DISCUTIDOS NO GT DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO:
- Debate sobre os indicadores de desempenho exigidos pelo TCU no Relatório
de Gestão
 Desde o FORPLAD de Poços de Caldas, montamos um grupo de
trabalho para estudo dos indicadores do TCU (Acórdão 408) e
indicadores exigidos no Relatório de Gestão. Grupo composto por: Beth
UFMT, Iracema da UFBA, Araceli da UFRJ, Valdomiro da UFRRJ,
Rosileni da UNIFAP e Vanessa da UNIPAMPA.
 Definimos que até início de outubro o grupo apresente alguma
proposição para que já na reunião da Regional Sudeste, prevista para
10 e 11/10 em Belo Horizonte, já tenhamos uma proposta desenhada
para participar de uma reunião de trabalho com TCU/RJ. Cabe ainda
informar que o TCU/RJ se propô s a articular com outras regionais. Após
os resultados destas ações apresentaremos alguma proposição no
próximo FORPLAD.
- Debate sobre a sustentabilidade acessibilidade:
 Entendemos que devemos ainda trazer mais experiências para o fórum
sobre temas voltados para sustentabilidade, como exemplo o desafio na
implementação dos Planos de Logística Sustentável, conforme
apresentado pela UFSC. Acrescentaremos a este tema questões
relativas a acessibilidade em função das avaliações de cursos
(promovidas pelo INEP) que cada vez mais vem fiscalizando se as IFES
estão de fato aptas no atendimento aos portadores de necessidades
especiais. Colocaremos no site da Comissão um documento que
contém informações sobre o treinamento de avaliadores, como forma de
divulgar e preparar as instituições para o processo de avaliação de
curso.
 Montamos um grupo composto pela Lisiane da UFOP, Raquel da UFPA
e Marco da UFSCAR para trabalhar numa proposta de um painel, sobre
sustentabilidade (UFPA) e acessibilidade (UFOP e UFSCAR) se
possível no próximo FORPLAD;
- Debate sobre a consolidação da estrutura organizacional e administrativa das
áreas de planejamento nas IFES:
 Montamos um grupo de trabalho composto pelo José Roberto da UFLA,
Plínio da INIFEI e Tomás da UNIFAL para trabalhar nu m diagnóstico
sobre como se dá o funcionamento das áreas responsáveis pelo
planejamento e avaliação nas IFES. A partir deste diagnóstico o grupo
de trabalho irá promover estudos sobre: dimensionamento de pessoal
necessário ao funcionamento da área de plane jamento, mapeamento de
competências (planejamento estratégico, desenvolvimento institucional,

orçamento, justificativa as demandas do TCU entre outros), capacitação
de pessoal entre outros pontos. Abordamos pontos para pensar o papel
do planejamento na universidade. Entendemos assim que precisamos
também reforçar o planejamento, através da ANDIFES, no MEC, como
por exemplo, papel do P da SPO, que entendemos hoje atuar somente
com o planejamento orçamentário.
- Aproveitamos o documento para informar que a p esquisa sobre a situação da
EAD nas IFES ficará disponível até 30/09/2013 para preenchimento. Contamos
com a colaboração dos pró -reitores de planejamento.
Estes foram os temas e proposições debatidos no GT de Planejamento e
Avaliação realizado no FORPLAD de Salvador no período de 11 a 13/09/2013.
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