
Ata da Reunião da Regional Sudeste do Forplad 

Data: 08/05/2014 – de 14:00 as 18:00 horas 
           09/05/2014 – de 09:00 as 13:00 horas 
Local: Bloco Alpha 2 – Campus São Bernardo do Campo da UFABC   
                                         São Bernardo do Campo-SP 
13 Presentes: UFABC (5 pessoas) , UFRRJ (2 pessoas), UFVJM (2 pessoas), UFSCar, UNIFAL, 
UFES, UNIRIO (1 pessoa cada). 
Ausências Justificadas: UFSJ, UFTM, UFF, UFRJ,UFMG. 
 
Temas Discutidos:  

a) Indicadores do Tribunal de Contas da União para asIFES 
Apresentação: Alda Maria N. Sanchez (UFABC), na qual foram apresentados um conjunto de 
gráficos sobre os diversos indicadores solicitados pelo TCU, para o relatório anual de gestão 
das IFES, com destaque para a TSG (taxa de sucesso da graduação).  Esta apresentação 
motivou uma boa discussão entre os presentes sobre a necessidade da revisão do atual 
conjunto de indicadores, uma vez que com a reestruturação e expansão em andamento no 
Sistema IFES, novas áreas de conhecimento foram implantadas ou estão em processo de 
implantação, sem que os atuais indicadores apontem esse movimento. Particularmente, a 
queda do TSG registrada nos últimos relatórios anuais, em grande parte das IFES, mostra essa 
incapacidade da parametrização atual e a necessidade de vincular essa taxa de sucesso com 
um estudo sobre permanência e evasão, contextualizado com a visão social das carreiras 
oferecidas pelas IFES. Outro indicador considerado bastante crítico é o custo do estudante, 
uma vez que no mesmo, não aparece refletido o crescente processo de terceirização de 
serviços contratados e que tem levado a governança desse processo para fora do sistema 
público. 
 
A SECEX-RJ, embora tenha aceitado o convite para participar com a presença do secretário 
adjunto que a representa na área da Educação, enviou na véspera do encontro uma 
mensagem dizendo da impossibilidade para essa participação, alegando que existe um 
programa para tratar o tema Indicadores do TCU para as IFES, com gestão no TCU em Brasília 
em articulação com o MEC, sendo iniciado e que, em um segundo momento, a SECEX-RJ estará 
contribuindo nesse debate. No entanto, manteve a disponibilidade para a próxima reunião do 
Forplad (regional Sudeste ou nacional).  
 

b) Planejamento da Regional Sudeste para 2014 e 2015 
Apresentação: Valdomiro Neves Lima (Coordenação Regional), na qual foi revisitado o 
planejamento anterior (2013-2014) e os itens já discutidos, a saber: Impacto da Terceirização 
na OCC das IFES, O Modelo PDTI proposto pela SLTI/MPOG, Compras Compartilhadas no 
âmbito da Região Sudeste e Regime Diferenciado de Contratação de Obras (RDC). A partir 
dessa apresentação, foram enfatizados alguns tópicos que devem entrar na pauta planejada 
para até o final de 2015, no sentido de tratar os temas da Interiorização x Espansão das IFES e 
da relação entre o Custeio e o Crescimento do Processo de Terceirização, além da manutenção 
da pauta sobre os indicadores do TCU e do Compartilhamento Regional de Compras. 
 

c) Regime Diferenciado de Contratações de Obras Públicas (RDC) 
Apresentação: Rogério Colaço da Silva (UFSCar), na qual foram apresentados os primeiros em 
andamento na UFSCar e as principais questões geradas por essas contratações. A discussão 
teve uma importante participação da representante da PROAD-UFABC que tem um conjunto 
maior de contratações do tipo RDC, no âmbito da regional sudeste, tendo já exposto sobre o 
tema na última reunião de 2013 realizada na UFMG. Com destaque na discussão, a questão da 
contratação com (técnica e preço) x (apenas preço), margem de desconto obtida, qualidade 



das empresas contratadas, contratação de projetos executivos, dificuldade da manutenção do 
sigilo na não divulgação de preços, o mito dos aditivos x o modelo RDC integrado.  
 
Deliberações: 

1)- Criação de um Grupo de Trabalho sobre Interiorização x Expansão, sob a 
responsabilidade de Nídia (UFRRJ) e Astride (UNIRIO), a ser ampliado na reunião nacional da 
UNIFESP-SP 
 

2)- Próximas Reuniões da Regional Sudeste: 
 
2.1) Dia 07/Agosto/2014 – 5ª feira (durante todo o dia), com viagem de ida na 4ª feira  
(06/08) pela tarde e de volta na 6ªfeira (08/08) pela manhã 
Local: Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)  
Diamantina (MG) 
Pauta: a ser definida com a organização local do evento. 
 
2.2) Dias 16/10 (5ª feira – tarde) e 17/10 (6ªfeira – manhã) 
Local: Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) 
Vitória (ES) 
Pauta: a ser definida com a organização local do evento. 
 
 

     
 
 

 
 
      

 

 


