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HISTÓRICO:

Formato e acompanhamento:

O formato e o conteúdo técnico do PDI 2019-2023 observaram o modelo do Ministério da Educação (MEC), 
estabelecido no Artigo 21 do Decreto Nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, bem como incorporaram elementos 
sugeridos pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de Administração e Planejamento das Instituições Federais de Ensino 
Superior (ForPlad). O acompanhamento, monitoramento e controle do PDI dar-se-ão por meio de ferramentas de 
gestão que contribuirão, também, para os processos de avaliação institucional.

Metodologia:

Fase de diagnóstico:

Preparação de equipes e discussão da Missão, Visão e valores da UFPB; análise do PDI 2014/2018, observando o que 
havia e o que não havia sido realizado;matrix SWOT e análise de necessidades (relatório da fase de diagnóstico das 
necessidades e relatório de avaliação do PDI constam na internet);

Fase de planejamento:

Concluída a etapa de construção do plano, foram definidos os objetivos, indicadores, metas e ações a serem 
executadas no período de 2019-2023, utilizando-se como ferramenta de gestão estratégica oBalanced Score 
Card(BSC).De modo a garantir uma utilização mais adequada à Administração Pública, especialmente às 
especificidades presentes em instituições de ensino superior, as perspectivas do modelo foram adaptadas da seguinte 
forma: UFPB e Sociedade, processos internos, pessoas e infraestrutura e orçamento.Após a consolidação do modelo, 
foi construído o Mapa Estratégico contendo, além das perspectivas, os objetivos estratégicos a serem alcançados. Em 
seguida, foram 
definidosindicadoresdedesempenhorelacionadosaosobjetivosestratégicos,bemcomoasmetasaseremrealizadas.

Lista de documentos utilizados para subsidiarem a proposta de PDI:Legislação:

1. Lei nº 9.394/1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação Nacional -LDB;
2. Lei nº 10.861/2004 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior -S INAE S;
3. Lei nº 13.005/2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação2011-2020;
4. Decreto nº 9.235/2017 - Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das 

instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal 
de ensino;

5. Decreto nº 9.057/2017 - Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educaçãonacional.

Documentos oficiais:

1. Portaria Normativa MEC nº 1.446/2001 - Estabelece procedimentos de autorização de cursos foradeS e d e ;
2. Resolução CNE CES nº 10/2002 - Dispõe sobre o credenciamento, transferência de mantença, 

estatutos e regimentos de instituições de ensino superior, autorização de cursos de graduação, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, normas e critérios para 

supervisão do ensino superior do Sistema Federal de EducaçãoSuperior;

1. Portaria Normativa MEC nº 7/2004 - Aditamentos por modificações noPDI;
2. Portaria Normativa MEC nº 2/2007 - Procedimento de regulação e avaliação da educação superior- 

modalidade a distância;
3. Resolução CNE CES nº 3/2010 - Regulamenta o Art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dispõe 

sobre normas e procedimentos para credenciamento e recredenciamentode



universidades do Sistema Federal de Ensino;

1. Resolução CNE CES nº 1/2016 - Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e 
Cursos de Educação Superior na Modalidade aDistância;

2. Portaria Normativa MEC nº 11/2017 - Estabelece normas para o credenciamento de instituições e a oferta de 
cursos superiores a distância, em conformidade com o Decreto no 9.057, de 25 de maio de2 0 1 7 ;

3. Levantamento de Governança e Gestão Públicas 2017 - TCU: Relatório individual de autoavaliação UFPB - 
2017.

Documentos da instituição:

1. Plano de Desenvolvimento Institucional 2009-2012 e2014-2018;
2. Relatório de Autoavaliação Institucional -2016;
3. Relatórios de Gestão 2013 a 2018;
4. Regimento Geral da Universidade Federal daParaíba;
5. Estatuto da Universidade Federal daParaíba.

Outros documentos:

1. SANT’ANA, Tomás Dias et al.Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI: um guia de

conhecimentos para as Instituições Federais de Ensino. Alfenas: FORPDI, 2017.

1. Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância - SINAES, Diretoria de Avaliação 
da Educação Superior, Brasília-DF, 2017.

Perfil Institucional:

O perfil institucional é formado pelo Histórico da instituição, estrutura multicampi, as áreas de atuação acadêmica e 
sua distribuição pelos Centros de Ensino, dimensão acadêmico/administrativa da UFPB em 2018, além da 
apresentação da Missão, Visão e Valores da UFPB.

Uma cadeia de valor é apresentada, com os macroprocessos que regem a UFPB.Os Macroprocessos gerenciaisestão 
relacionados às atividades primárias de gestão (administrativa, recursos humanos, tecnologia da informação, 
informações e comunicações, aquisições e contratações e do relacionamento com a sociedade), da governança, 
integridade e gestão de riscos e do planejamento estratégico.Os macroprocessos de suporteque representam as 
atividades meio, quais sejam: infraestrutura física e organizacional, convênios, ações e programas governamentais, 
inovação, parcerias, assistência estudantil e segurança.Os macroprocessos finalísticosde ensino, pesquisa e extensão 
são direcionadas para que a UFPB possa cumprir a sua missão institucional, com base na sua visão de futuro e nos 
valores institucionais.

Planejamento estratégico:

A partir do diagnóstico, foram definidos24 objetivos estratégicos,79 indicadorese109 

Metasrelacionadas aos mesmos.

A definição da missão, visão de futuro e valores, juntamente com os objetivos estratégicos, indicadores e metas, bem 
como as políticas institucionais compõem o nível estratégico do planejamento para o PDI 2019-2023. Os planos e 
projetos setoriais deverão ter como base as

diretrizes definidas neste documento.Omonitoramento e controle do planejamento, bem como a avaliação dos 
resultados da execução do PDI, serão realizados primordialmente via Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e 
de Projetos (SIGPP).

Mapa estratégico:

Para a construção do mapa estratégico da UFPB, para o período 2019-2023, utilizou-se a ferramenta estratégica 
doBalancedScoredCard(BSC), considerando quatro perspectivas -Orçamento,Pessoas e Infraestrutura,Processos 
Internosea UFPB e a Sociedade. A partir destas perspectivas e dos objetivos estratégicos, foram apontados os 
principais desafios a serem enfrentados para o alcance da visão e o cumprimento da missão institucional. A base do 
modelo encontra-se na perspectivaOrçamento, que inclui os objetivos estratégicos relacionados à gestão e à alocação 
dos recursos orçamentários. A perspectiva dePessoas e Infraestruturaengloba a gestão de pessoas, a infraestrutura, a 
segurança e a tecnologia da informação. NosProcessos Internos, tem-se a gestão administrativa e a gestão acadêmica, 
subdividida na seção que integra as atividades finalísticas do ensino, pesquisa e extensão e na seção da assistência 
estudantil. Por fim, a perspectiva daUFPB e Sociedadeé reservada aos objetivos estratégicos dos resultados globais a 
serem alcançados.Para cada uma das perspectivas estabelecidas no Mapa Estratégico, foram definidos osobjetivospara 
os quais serão direcionadas as ações, força de trabalho einvestimentos.



OsIndicadores e metassão importantes ferramentas gerenciais de acompanhamento do Planejamento Estratégico e do 
alinhamento das ações à missão e visão de futuro, estabelecidas para o horizonte de atuação do PDI. Alguns dos 
indicadores de desempenho selecionados para o PDI 2019-2023 já são instrumentos de avaliação das IFES, tais como 
os Indicadores de Gestão do TCU, que são utilizados para aferir a eficiência, a eficácia e a economicidade da ação 
administrativa. Outros indicadores também são determinantes ao estabelecimento do valor do orçamento de custeio e 
capital disponível para a manutenção das IFES, tais como os estabelecidos pelo Decreto nº 7.233/2010, que dispõe 
sobre procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à autonomia universitária e estabelece os parâmetros 
que devem ser considerados na elaboração da matriz de distribuição de recursos para as IFES. Assim, os indicadores 
são de fundamental importância para avaliação do desempenho da UFPB, com impacto direto no orçamento da 
instituição. A escolha do rol de indicadores a serem utilizados no PDI 2019-2023 considerou algumas premissas e 
diretrizes fundamentais, quais foram: (i) facilidade de operacionalização por parte dos gestores da administração 
superior; (ii) capacidade de representar a realidade institucional de forma confiável; (iii) capacidade de ação dos 
gestores para melhorar a situação informada pelo indicador; (iv) produção de informação relevante para melhorar a 
qualidade dos serviços ofertados pela UFPB.

Nagestão orçamentária, considerada a base da construção do mapa estratégico, foram elencados dois objetivos 
estratégicos, três indicadores de acompanhamento e suas respectivas metas.

A área deGestão de Pessoasconta com três objetivos estratégicos, 7 (sete) indicadores de acompanhamento e 10 (dez) 
metas, conforme detalhamento mostrado no Quadro 3 (pág, 23)

Para a área deInfraestruturaforam estabelecidos um total de 3 (três) objetivos estratégicos, 12 indicadores de 
acompanhamento e 17 dezessetemetas. O detalhamento desses indicadores, metas e cronograma de execução são 
mostrados no Quadro 4 (pág. 26)

A avaliação da área deSegurançaenvolve 4 (quatro) indicadores e 4 (quatro) metas, conforme Quadro 5 (pág. 31)

Os objetivos estratégicos (3) da área deTecnologia da Informaçãoenglobam 7 (sete) indicadores de desempenho e 9 
(nove) metas, conforme Quadro 6 (p.32)

Para a dimensão dos Processos Internos, o desempenho daGestão Administrativa, caracterizado no planejamento 
estratégico com 5 (cinco) objetivos, será mensurado por 14 (quatorze) indicadores de desempenho e 20 (vinte) metas 
associadas, conforme Quadro 7 (pág.35)

AGestão Acadêmica,para as atividades finalísticas do ensino, da pesquisa e da extensão e ainda para a assistência  
estudantil, possui 5 (cinco) objetivos estratégicos que serão avaliadas por 25 (vinte e seis) indicadores e 38 (trinta e 
nove) metas, conforme Quadro 8 (pág. 41)

Há 02 (dois) objetivos estratégicos associados para a perspectivaUFPB e Sociedade,que serão acompanhados por 7 (sete) 
indicadores e 8 (oito) metas associadas, conforme Quadro 9 (p. 50)

Vinculação do PDI às metas do Plano Nacional de Educação:

Para o período de vigência do PDI 2019-2023, a UFPB também buscou alinhar o seu planejamento estratégico ao 
Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. De um modo geral, a vinculação do PDI, através dos objetivos 
estratégicos, às metas do PNE é mostrada na Figura 8 (p. 53).

Projeto Político Institucional:

No Projeto Pedagógico Institucional, são definidas as bases políticas e pedagógicas para uma gestão acadêmica 
comprometida com a educação superior e com a educação básica, técnica e tecnológica, pública, gratuita e de 
qualidade.

Organização didático pedagógica da UFPB:

Desafios do Ensino Superior no Brasil, com base em relatórios recentes da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE)3-4, um fórum internacional que reúne os 35 países com os mais elevados 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e tem a missão de auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas que 
fortaleçam a economia global e o desenvolvimento social.

Dentre os desafios apontados pela OCDE, destacam-se aqueles voltados para o mercado de trabalho, com exceção de 
uma preocupação com as desigualdades de acesso ao ensino superior. Entretanto, no nosso PDI destaco a preocupação 
“a proposta metodológica para a organização acadêmica da UFPB busca alinhar o processo formativo
técnico-acadêmico com a necessária visão humanística, ética e de compromisso social” (p. 55), além da preocupação 
com “os problemas na formação anterior dos ingressantes, de modo a garantir uma educação inclusiva e que 
proporcione ao cidadão condições de conclusão do curso com a qualidade que a sociedade necessita” (mesma página), 
o que me garante uma visão não apenas técnica, relacionada ao mercado, mas humanística e comprometida com o 
social, imprescindíveis para as Universidades Públicas Brasileiras, não apenas a UFPB. Também a preocupação com  
as políticas afirmativas exigindo mais investimentos da UFPB. “que tiveram um papel fundamental de promover a 
equidade e as oportunidades educacionais iguais para todos e assegurar a diversidade social nos espaços  
universitários” (p. 56)



Na modalidade doensino profissional e tecnológico, “visando a consolidação desta modalidade de ensino, no âmbito 
da UFPB, observou-se a necessidade de se conhecer a inserção dos seus egressos no mundo do trabalho e suas 
percepções acerca do curso técnico em que foram certificados”. (P. 60) Para isso, “estão sendo desenvolvidos projetos 
de acompanhamento de egressos dos cursos técnicos desta instituição, no intuito de traçar o perfil socioeconômico e 
profissional dos egressos das Escolas Técnicas da UFPB. A pesquisa será realizada através de questionário  
estruturado, que será disponibilizado aos ex-alunos por meio eletrônico e site oficial da instituição de ensino 
pesquisada” (mesma página). O PDI mostra que as escolas técnicas já têm essa preocupação. Trata-se, então, de uma 
consolidação deste trabalho.

Destaque para as práticas pedagógicas inovadoras das escolas técnicas como a recepção humanizada de calouros e as 
práticas pedagógicas baseadas na resolução colaborativa de problemas.

O PDI mostra como se dá o acompanhamento dos egressos pela UFPB/PRG (Através do Observatório dos dados de 
graduação, projeto de professores do departamento de economia do CCSA), com um convênio em andamento com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, para o acompanhamento dos egressos na pós-graduação.

Fala sobre o ensino da pós e o número de vagas ofertadas atualmente e descreve o acompanhamento dos egressos da 
pós (projeto em curso)

Aborda a importância da revisão dosPPCs, tendo como foco “a formação acadêmica e tecnológica sólida e 
comprometida com os valores humanos e que permita ao futuro graduado ser imerso numa sociedade repleta de 
desafios e que necessita de profissionais capazes de resolver seus problemas”. (pág. 66)

NasDiretrizes para a política pedagógica da UFPB, destacamos a“Inclusão de métodos e metodologias inovadores 
de aprendizagem que incorporem os avanços Tecnológicos e as atividades de extensão”, “Aprimoramento dos 
processos de autoavaliação institucional” e “Fortalecimento dos programasacadêmicos”

Nasdiretrizes para a política de ensino da graduação, destacamos o“Aperfeiçoamento dos sistemas de avaliação da 
aprendizagem”, “Promoção de ações que propiciem condições para acolhimento, permanência e Diplomação”, dentre 
outros (p. 69).

Nasdiretrizes para a política de ensino de pós-graduação na UFPB, destacamos a ampliação do número de 
programas e de vagas, melhoria dos conceitos atribuídos pela CAPES, internacionalização, ampliação de convênios, 
acompanhamento dos egressos, dentre outras.

A EAD conta com cursos de graduação, cursos de especialização e cursos de mestrado profissionais que funcionam no 
regime semipresencial.

Com a missão de democratizar o ensino superior na paraíba e no Nordeste, são apresentadas asdiretrizes para a 
política do ensino a distância na UFPB, página 70, com destaque para “institucionalização da Pós-Graduação a 
distância na UFPB”, “Desenvolvimento de novas estratégicas pedagógicas de educação a distância, incluindo novos 
materiais didáticos com acessibilidade”, “Ampliação do quadro de pessoal para desenvolvimento das novas 
tecnologias na área de educação a distância” e “Institucionalização da tutoria para o ensino a distância”.

O principaldesafio para o ensino básico, técnico e tecnológico da UFPB, no PDI, é “promover uma maior 
integração com o ensino superior, tanto com o ensino de graduação e pós-graduação, quanto com a pesquisa e a 
extensão. Na perspectiva de contribuir com o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos nas escolas da 
UFPB, a socialização dos saberes do ensino será a mola propulsora da formação diferenciada que permitirá aos 
discentes o desenvolvimento do senso crítico e uma melhor compreensão do mundo” (pág. 71).

Asdiretrizes para a política de ensino básico, técnico e tecnológico da UFPBsão apresentadas no quadro 14, na página 
72.

ACaptação de recursos externosaparece como objetivo para a extensão (p. 74) e como uma diretriz para as políticas 
de pesquisa na UFPB (p. 75).

A internacionalização, coerentemente, perpassa todo o PDI.

A política estabelecida pelo PDI 2019-2023 é a de consolidar a infraestrutura física e de pessoal para os cursos já 
existentes na UFPB. Contudo, são apresentados critérios (p. 76 e 77)que possibilitam a criação de novos cursos de 
graduação e de pós-graduação na instituição.

O PDI apresenta um Perfil do quadro docente com evolução por ano (pp. 82 a 84), a sobrecarga de trabalho docente e 
projeção de números de professores necessários para a completa implantação e consolidação de cursos do REUNI (p.
85) - os critérios foram a RAP e demandas feitas pelos próprios cursos.

Há também a apresentação do perfil do corpo técnico e evolução do quadro ano a ano de 2014 a 2018 (p. 88). 
Destaque para o aumento do número de técnicos com mestrado e doutorado.



Sobre a expansão do corpo técnico-administrativo, destaques para o projeto REUNI com o subdimensionamento do 
quantitativo de cargos de servidores, além da não consideração das especificidades dos ambientes laboratoriais, 109 
códigos de vagas da UFPB de Classe C retidas pelo MEC (pp. 89-90), além das novas especificidades das áreas de 
conhecimento. O Decreto nº 9.262/2018 extinguiu 824 cargos de seu quadro.

Além disso, o Ministério da Educação considera que o número de servidores técnico-administrativos disponíveis é 
suficiente para o desenvolvimento das atividades da UFPB. Isto porque, ao incluir os técnico-administrativos lotados 
no Hospital Universitário Lauro Wanderley no cálculo da relação aluno/técnico-administrativo (RAT), o MEC obtém  
a relação de 11 alunos para 01 técnico-administrativo, quando a relação ideal estabelecida por aquele Ministério é de 
15 para 1. nos Centros da UFPB, excluído o quantitativo de técnico-administrativos do HULW que prestam serviços à 
EBSERH, vê-se, de forma exata, a real situação expressa por uma RAT média, que atinge a proporção de 18 para 1.  
(p. 90)

A desburocratização, a eficiência, a eficácia, a transparência são trabalhadas nas políticas de gestão apresentadas no 
PDI.

Os desafios para a política de gestão da infraestrutura da UFPB, para o período 2019-2023, são enormes e dependentes 
das ações da esfera governamental. Do ponto de vista interno, busca-se com as diretrizes apontadas para a área de 
infraestrutura, alinhar as ações aos objetivos estratégicos do PDI, com vistas a contribuir para que as atividades 
finalísticas da instituição possam ser realizadas com a qualidade que a sociedade necessita, na estrita observância à 
legislação vigente.

A partir da Nota Técnica Nº 14 /2014 - CGACGIES/DAES/INEP/MEC - Assunto: Instrumento de Avaliação 
Institucional Externa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi organizado um 
instrumento matricial com cinco eixos, contemplando neste, as dez dimensões referenciadas no marco legal do 
SINAES (Artigo 3º da Lei n° 10.861). O agrupamento das dimensões em eixos visa facilitar o diálogo entre as 
atividades que devem ser articuladas no momento da avaliação (p. 141)

A CPA fez um planejamento de autoavaliação, avaliando um eixo do SINAIS por ano.

Sob a vigência do novo PDI, pretende-se iniciar a autoavaliação dos cursos da UFPB sob a coordenação da CPA, 
criando-se um instrumento de autoavaliação de curso padronizado que será aplicado e trabalhado pelos coordenadores 
de curso. Até 2023, a meta a ser atingida é que 100% dos cursos da UFPB façam autoavaliação anualmente, gerando 
relatórios que serão entregues à CPA e a PRG. (p. 143)

A PROPLAN realizará o monitoramento das metas do PDI semestralmente, por meio do SIGPP,

acompanhando a execução das ações que foram estabelecidas para o período vigente, bem como identificando os 
fatores dificultadores da implementação do planejamento (p. 149)

Esquema de gestão de riscos, com roteiro, mapa de riscos e modelo para avaliação e monitoramento dos riscos dos 
objetivos estratégicos.

Apêndices:

A:Detalhamento da relação dos cursos de Graduação presencial ativos da UFPB por unidade acadêmica, incluindo 
todas as modalidades, turnos e vagas.

B: Relação dos Programas e Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPB. 

C: Relação dos Programas e Cursos de Especialização da UFPB.

D: Outras Instalações Físicas dos Centros de Ensino da UFPB. 

E: Relação de laboratórios por Centros de Ensino da UFPB.

F: Quantitativo do pessoal técnico administrativo do Sistema de Bibliotecas. 

G: Estrutura e serviços oferecidos pelo sistema de bibliotecas da UFPB 

H:Patentes Inovadoras mais significativas no período de 2014 - 2018.

I: Detalhamento da Vinculação do PDI às metas do Plano Nacional de Educação, com quadros de detalhamento. 

PARECER:

A PROPLAN, sob responsabilidade da professora Elizete Ventura do Monte, compreende que a construção do Plano 
de Desenvolvimento Institucional “se faz de maneira coletiva e, principalmente, integrada, contribuindo para a 
consolidação de um plano que não fique apenas no papel, para cumprimento da lei, mas que se torne uma ferramenta 
de gestão que auxilie na tomada de decisão dos gestores de todos os níveis da administração (central e setorial),



refletindo as necessidades da instituição e servindo de orientação para o desenvolvimento da UFPB” (cito texto da 
resposta enviada ao CCHLA quando da análise das observações do CCHLA para o PDI UFPB 2019-2023).

Tomo esse texto como ponto de partida para o meu parecer porque ele consegue condensar algumas características 
fundamentais de um PDI, quais sejam: a construção de forma coletiva e integrada, um plano que para além de ser um 
documento previsto como obrigatório pelas leis em vigor, para a universidade, torne-se um instrumento de gestão.

O PDI-UFPB 2019-2023, na minha análise, atende perfeitamente a todos os itens da legislação e o faz com primor.

Note-se, também, que a construção de forma coletiva e integrada permeia todo o trabalho e pode ser verificada através 
da descrição feita na metodologia. Houve publicidade do mesmo em todas as suas fases, desde os elementos de 
avaliação do PDI anterior até a oportunidade dada aos setores da UFPB para que pudessem opinar ao término da 
construção do PDI atual. Toma-se por óbvio que nunca será suficiente e não poderemos nos dar por satisfeitos. O 
planejamento não é um trabalho que acaba na sua construção, nem a sua construção de forma coletiva e integrada tem 
modelo fechado, pelo contrário, é preciso buscar, cada vez mais, e de formas sempre diferentes, a participação de   
todos os atores que constituem a UFPB, assim como a da coletividade externa na construção do mesmo, mas considero 
que a PROPLAN usou instrumentos que, como disse, apontam claramente para esse caminho de construção coletiva e 
integrada.

O documento também aponta caminhos de acompanhamento do Planejamento, com análises de riscos e a busca por 
soluções de cada meta delineada, em todos os setores da UFPB, mais um indício de que o mesmo não restará como  
letra morta.

Também destaco o acompanhamento que deverá ser feito pela PROPLAN dos planejamentos em todos os setores da 
UFPB, para que sejam feitos de forma a dialogar com o PDI da universidade.

Destaco em todo o documento o compromisso reafirmado com a educação pública, gratuita e de qualidade, a 
preocupação com o acolhimento, permanência e a diplomação em todos os níveis de ensino, mecanismos de avaliação 
e monitoramento no ensino, na pesquisa e naextensão.

Compreendo também que o PDI tem um equilíbrio interessante e necessário entre as ampliações que são previstas, 
desde o aumento no número de servidores técnicos e docentes até a expansão dos cuidados com a permanência dos 
nossos alunos tanto com o aumento no número de bolsas ofertadas quanto na melhoria do RU e da Residência, e a 
situação política no que diz respeito às tentativas atuais do governo federal de se desobrigar da educação superior do 
país, impondo às universidades públicas restrições orçamentárias e financeiras cada vez maiores. O PDI mostra, nesse 
sentido, que estamos vivos e que, por isso, continuamos lutando e acreditando na melhoria, em todos os níveis, da 
UFPB.

Destaco, dos comentários do CCAE, a importância da previsão da aprovação da Política de Segurança da UFPB (na 
resposta a PROPLAN informa que na seção 11.7, da gestão de segurança institucional,há referência em relação à 
política de segurança), assim como o fundamental acompanhamento da mesma e do plano de segurança da instituição, 
através de avaliações anuais.

Destaco, dos comentários do CCHLA, a necessidade de uma maior efetividade do Conselho Social Consultivo da 
UFPB, para que possamos ampliar a participação da comunidade externa no diagnóstico situacional.

Enfatizo que foram incorporadas ao processo modificações formais propostas pelo CCHSA e SEBTT que só 
contribuem para o aperfeiçoamento do PDI.

Acatando sugestão do CCAE, sugiro que seja acrescentado o termo “gratuito” na missão da universidade.

Na reunião do CONSUNI, que analisou o parecer e discutiu o PDI 2019-2023 da UFPBE, o pró reitor de Pesquisa, 
professor Isac, sugeriu a seguinte alteração que passo a incorporar no meu parecer:

Em relação às duas Metas relativas ao objetivo PI.GAc.O3 do PDI, - PI.GAc.O3.I3.M, ou seja, Aumentar em 30% a 
produção de artigos em periódicos com Qualis A1 e A2 e - I.GAc.O3.I3.M3. Aumentar em 30% a produção de artigos 
em periódicos com Qualis B1;

Substituir por:

- PI.GAc.O3.I3.M2. Aumentar em 30% a produção de artigos em periódicos classificados nos dois estratos superiores 
do Qualis - PI.GAc.O3.I3.M3. Aumentar em 30% a produção de artigos em periódicos classificados no terceiro e 
quarto estratos superiores do Qualis.

Portanto, parabenizando a equipe da PROPLAN, através da pró-reitora, professora Elizete Ventura, sou de parecer 
favorável à aprovação do PDI-UFPB 2019-2023, salvo melhor juízo desse Conselho.

João Pessoa, 14 de agosto de 2019
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