
 
 

 
Ofício 60/Adufes/2020 

 

Vitória 14 de dezembro de 2020. 

 

 

Ao Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo 

 
Prof. Dr. Paulo Sérgio de Paula Vargas 

 
Assunto: CONVITE PARA O CONSELHO ESTRATÉGICO - PDI UFES 

 

Senhor reitor, 

Recebemos por correio eletrônico “CONVITE PARA O CONSELHO ESTRATÉGICO 
- PDI UFES - 23/12/2020 - 9 horas”. Com base no que foi encaminhado na referida 

mensagem, solicitamos informações sobre: 

 

Em 16 de outubro a Ufes divulgou a retomada do processo de construção do PDI, iniciado em 
2019, “A elaboração do terceiro Plano de Desenvolvimento Institucional da Ufes foi iniciada no 
segundo semestre de 2019, quando, em um processo de escuta e diálogo realizado por meio de 
enquetes com a comunidade acadêmica, foram somadas mais de 10 mil manifestações, com 
abordagens sobre fragilidades e potencialidades. A partir de tais contribuições, foram definidas a 
missão, a visão e os valores da Universidade, na perspectiva estratégica para esta década”1.  

1. Como isso foi sistematizado?  

2. Há possibilidade de algum membro da comunidade acadêmica, independente de assento 
em conselhos, comissões designadas ou representação de entidades, participar do comitê 
do PDI? 

Ainda no mês de outubro (19/10) foi realizada uma live e depois, entre o final de outubro e o início 
de novembro, foram realizadas reuniões nos Centros de Ensino (uma por centro). Na mensagem 
enviada, destaca-se “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 [...]”. 

3. O que se denomina, a partir da mensagem encaminhada, “caráter participativo”? Se refere à 
Consulta eletrônica já realizada, em que opinamos sobre redação de missão, valores e 
visão? Em que momento será feita a discussão dessa consulta eletrônica? 

E ainda: 

4. Foi feita uma ampla chamada aos movimentos sociais para participação no processo de 
construção do Plano? Como se dará essa participação? 

                                                 
1 Disponível em: https://www.ufes.br/conteudo/pdi-2021-2030-retomada-das-atividades-acontece-nesta-
segunda-14-
horas#:~:text=O%20processo%20de%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do,ser%C3%A1%20retomado%2
0na%20pr%C3%B3xima%20semana.&text=O%20PDI%20%C3%A9%20uma%20exig%C3%AAncia,31%2
0de%20dezembro%20deste%20ano. 
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https://www.ufes.br/conteudo/pdi-2021-2030-retomada-das-atividades-acontece-nesta-segunda-14-horas#:~:text=O%20processo%20de%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do,ser%C3%A1%20retomado%20na%20pr%C3%B3xima%20semana.&text=O%20PDI%20%C3%A9%20uma%20exig%C3%AAncia,31%20de%20dezembro%20deste%20ano


 
 
 
Menciona-se ainda na mensagem eletrônica que na referida reunião do dia 23/12 “coletaremos as 
opiniões e ideias dos atores externos que servirão de subsídios para a formulação dos objetivos 
estratégicos do PDI 2021 – 2030”. No caso da Adufes, mantendo sua tradição democrática de 
decisão pela base, as “opiniões e ideias” devem resultar de debate e deliberação da categoria.  

5. Quanto tempo será reservado para que as entidades possam deliberar sobre a pauta a ser 
encaminhada à Administração? 

 
Além disso, em relação à participação das “entidades que circulam a Ufes” (compreendemos que 

diz respeito à Adufes, ao Sintufes e ao DCE): 
6. As “opiniões e ideias” serão debatidas em que momento? Qual a metodologia para 

considerar as “opiniões e ideias”? 

7. Haverá tempo hábil para essa discussão, considerando que “O PDI é uma exigência do 
Ministério da Educação e o documento para o período 2021/2030 deve estar validado 
e aprovado até 31 de dezembro deste ano” (conforme notícia já citada)? 

 
Aguardamos retorno aos questionamentos para que a diretoria possa deliberar sobre o 
comparecimento à reunião. 
 

 
 

 
Ana Carolina Galvão 

Presidenta 

Adufes S.Sind.- ANDES/SN 


