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Ofício nº. 443/2020/GR/UFES 
 

Vitória, 18 de dezembro de 2020. 
 
À Senhora 
Ana Carolina Galvão 
Presidenta 
Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo – ADUFES 
adufesdiretoria@gmail.com 
ana.marsiglia@ufes.br 
 
 
 
 
Assunto: Encaminha resposta. 
 

Senhora Presidenta, 
 

 Em atendimento ao Ofício 60/Adufes/2020 informamos, após consulta à 
PROPLAN, responsável pela condução da discussão sobre o novo PDI-UFES – 2020-2030 que: 

 I – A Comunidade Acadêmica foi consultada por meio da Enquete realizada 
pelo sistema “Enquete Ufes”, onde obtivemos mais de 10 mil participações. A partir dessas 
contribuições e da análise SWOT, o Comitê Central do PDI definiu a missão, a visão e os 
valores em seminário de imersão realizado em 2019. 

 II – Os membros dos Comitês e Comissões do PDI foram instituídos pelas 
portarias 746-R/2019, 473-R/2020, 510-R/2020 e 530-R/2020. A relação nominal dos 
membros pode ser consultada em https://pdi.ufes.br/comitescomissoes. 

 III – A participação da Comunidade Acadêmica e da Sociedade na elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): 

• Em um primeiro momento, se deu, por meio da consulta para definição de 
missão, visão e valores, realizada via enquete e canais de comunicação (site, 
blog e e-mail);  
• Em um segundo momento, em curso, para definição de objetivos 
estratégicos, foi realizada uma nova consulta (via enquete) com a 
Comunidade Acadêmica, Egressos, entidades e representantes da sociedade 
em todas as esferas de atuação, reuniões com conselhos departamentais de 
todos os centros de ensino, unidades administrativas; e com agenda definida, 
reuniões com ADUFES, SINTUFES E DCE e, agenda definida com 
representantes da Sociedade Capixaba; 
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 IV – Os movimentos sociais foram convidados a participar da pesquisa de 
opinião, em curso, através de enquete direcionada a todos os representante de movimentos 
com os quais a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) se relaciona e tem registro, 
sendo eles, entidades/movimentos sociais, comunitários, sindicais, representantes de 
categorias, empresariais, culturais, governamentais, artístico e diversos coletivos. 

 V – A agenda do dia 23/12/2020, às 9h, visa coletar opinião das diretorias das 
entidades representativas da comunidade universitária. Entende-se que as bases dessas 
entidades puderam participar através das enquetes, reuniões setoriais e dos mecanismos de 
comunicação disponibilizados (site, blog e e-mail); 

 VI – As opiniões e ideias serão tabuladas e debatidas pelo comitê central, pela 
comunidade através da consulta pública e, pelo Conselho Universitário quando da 
aprovação; e 

 VII – Respeitando o cronograma de elaboração do PDI, a metodologia 
aprovada e consecução dos trabalhos, haverá tempo hábil para realização das agendas de 
reuniões propostas e devidas considerações das opiniões e ideias coletadas.  

 Reiteramos a importância da participação da ADUFES na construção do PDI-
UFES - 2021 a 2030. 

 Atenciosamente, 
 
 

PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS 
Reitor 

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/114387?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS - SIAPE 297805
Reitor
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Em 18/12/2020 às 14:16

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/114387?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/114387?tipoArquivo=O


