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Adufes Diretoria <adufesdiretoria@gmail.com>

CONVITE PARA O CONSELHO ESTRATÉGICO - PDI UFES -
21/12/2020 - 10 horas 

PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS <reitor@ufes.br> 10 de dezembro de 2020 16:35
Para: Adufes Diretoria <adufesdiretoria@gmail.com>
Cc: Ana Carolina Galvao Marsiglia <ana.marsiglia@ufes.br>

Prezada Prof. Ana Carolina Galvão,

A Universidade Federal do Espírito Santo se encontra em fase de construção
de seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2021
a 2030. O PDI, regido pelo Decreto 9.235/2017, é o documento norteador
das ações institucionais da universidade, serve como a principal peça do
planejamento estratégico da instituição, além de identificar e descrever as
políticas institucionais da Ufes. 

Devido a seu caráter de instrumento de planejamento estratégico, o PDI deve
trazer (além da missão institucional, visão de futuro e valores da
Universidade) os objetivos estratégicos com suas respectivas metas e
indicadores, que guiarão as ações e políticas institucionais da Ufes para os
próximos 10 anos.  

Considerando a metodologia definida pelo Comitê Gestor para formulação do
PDI, onde o caráter participativo (da comunidade universitária e comunidade
externa) no processo de construção do Plano é elemento fundamental e,
considerando ainda a importância da Universidade no contexto regional por
meio de suas políticas de ensino, pesquisa e extensão, a participação dos
atores externos é de suma importância para a efetividade, coerência e
aderência da estratégia definida no Plano, de modo que ele traduza não só os
anseios da comunidade universitária interna, mas também dos movimentos
sociais, esferas governamentais, setores de atividade econômica e demais
entidades que circulam a Ufes. 

Dessa forma, a Ufes convida a ADUFES a participar da formulação estratégica
do PDI por meio de uma web conferência (https://meet.google.com/ibd-zuxf-gez)
a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2020, segunda-feira, às 10 horas.
Nessa reunião, coletaremos as opiniões e ideias dos atores externos que
servirão de subsídios para a formulação dos objetivos estratégicos do PDI
2021 – 2030. 

https://meet.google.com/ibd-zuxf-gez
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Atenciosamente,

Paulo Sergio de Paula Vargas 

Reitor

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) 

Campus Universitário, Goiabeiras 

Avenida Fernando Ferrari, 514 

Vitória/ES 

Cep: 29075-910 

Tel: (27) 4009-2770 

E-mail: reitor@ufes.br 
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