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1. APRESENTAÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um instrumento do Planejamento
Institucional, no qual cabe à comunidade universitária, explicitar seu projeto de Universidade para
os próximos cinco anos, expresso por diretrizes, objetivos e metas. Abrange os eixos Planejamento
e Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas de Gestão
e; Infraestrutura.
A construção do PDI deve ser um processo democrático e participativo, livre e criativo,
envolvendo toda comunidade universitária, características fundamentais da universidade pública e
da UEMS, onde a mesma cotidianamente através de seus órgãos colegiados envolve as diferentes
partes interessadas e os diferentes segmentos em suas decisões. Respeitando dessa forma, a
diversidade de pensar, conhecer, de ser e de agir dos diferentes sujeitos da IES.
No processo de discussão do PDI é imprescindível que sejam considerados os documentos
institucionais de avaliação interna e externa, destacando principalmente o PDI atual, relatório da
Comissão Própria de Avaliação (CPA), Relatório de Recredenciamento da UEMS, documentos de
reconhecimento dos Cursos/Unidade e relatórios de autoavaliação dos cursos.
No intento de dinamizar o trabalho, considerar-se-á os eixos temáticos do Instrumento de
Avaliação Institucional Externa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
proposto pela Portaria n. 1.382, de 31 de outubro de 2017, bem como nas orientações da
Resolução CEE/MS nº 11.336, de 5 de abril de 2018. Esta metodologia foi adotada para facilitar a
organização dos objetivos e metas a serem executadas pela UEMS, porém não podemos deixar de
lembrar, que todas as ações estão interligadas para o cumprimento da missão e dos objetivos da
IES.
Assim, no sentido de potencializar a participação efetiva da comunidade universitária nos
processos decisórios dos rumos da UEMS para os próximos anos, buscou-se através deste manual
fornecer informações, indicações e caminhos para o processo de construção/elaboração do PDI
2019-2023.
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2. DOCUMENTOS NORTEADORES
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) deve ser balizado pelos seguintes
documentos:
ü Decreto no 8.754, de 10 de maio de 2016. Altera o Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006,
que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de
instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no
sistema federal de ensino;
ü Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006;
ü Plano Plurianual (PPA) do estado de Mato Grosso do Sul 2016-2019. Lei nº 4.806, de 21 de
dezembro de 2015. Institui o Plano Plurianual para o período de 2016/2019;
ü Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do período de 2014-2018;
ü Relatório de Recredenciamento da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS);
ü Portaria MEC nº 1.382, de 31 de outubro de 2017;
ü Resolução CEE/MS nº 11.336, de 5 de abril de 2018;
ü Relatórios das Avaliações Externas;
ü Relatórios das Avaliações Internas (Relatório de Autoavaliação dos Cursos e Relatório da
Comissão Própria de Avaliação-CPA);
Além disso, o PDI deve contemplar em sua essência:

Ø
Ø
Ø
Ø
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Missão e Valores;
Áreas estratégicas;
Programas e Linhas;
Projetos Estratégicos.

3. MISSÃO, VALORES E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
O PDI deve explicitar a Missão, os Princípios, a Visão de futuro e Objetivo Institucional da
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.
3.1 Missão
Gerar e disseminar o conhecimento, com vistas ao desenvolvimento das potencialidades
humanas, dos aspectos político, econômico e social do Estado, e com compromisso democrático
de acesso à educação superior e o fortalecimento de outros níveis de ensino contribuindo, dessa
forma, para a consolidação da democracia.
3.2 Visão de Futuro
Consolidação da UEMS, enquanto instituição geradora e socializadora do conhecimento e
fomentadora do avanço científico e tecnológico, em direção ao desenvolvimento da sociedade sulmato-grossense.
3.3 Objetivos Institucionais
Conforme disposto em seu Estatuto, no artigo 4º, do Decreto nº 9.337, de 14 de janeiro de
1999, e pela Resolução COUNI-UEMS nº 123, de 27 de setembro de 1999, a UEMS tem por
objetivo promover o desenvolvimento integral do ser humano nos campos do conhecimento, em
todo o Estado de Mato Grosso do Sul, devendo, para tanto:
I - Formar recursos humanos para o exercício da investigação artística, científica,
humanística e tecnológica, como para o desempenho do magistério e outras profissões
compatíveis;
II - Harmonizar a educação superior com a educação básica e profissional, propiciando a
incorporação de inovações que contribuam para o desenvolvimento e a melhoria da
aprendizagem;
III - Promover a descentralização administrativa através de instrumentos facilitadores
entre os órgãos e unidades da Universidade;
IV - Manter intercâmbio de cooperação com universidades, órgãos públicos e
instituições científicas de cultura e de educação nacionais e estrangeiras;
V - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
VI - Formar pessoas nas diferentes áreas de conhecimento, qualificadas para a inserção
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
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VII - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade;
VIII - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse
modo, desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive;
IX - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
X - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
XI - Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição;
XII - Interagir com a sociedade num sistema aberto, participativo e cooperativo,
catalisador, transformador, facilitador e distribuidor do uso da ciência e da cultura,
tendo no Homem o ponto de partida e o seu objetivo último.
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4. EIXOS
Tendo como referência o SINAES, propõe-se que a discussão e estruturação do PDI seja
balizada pelos eixos:

EIXOS

SUBEIXOS*

Planejamento e Avaliação
Institucional

Planejamento e Avaliação

Desenvolvimento Institucional

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;
Responsabilidade Social da Instituição.

Políticas Acadêmicas

Políticas para o ensino, a Pesquisa e a Extensão;
Comunicação com a sociedade;
Políticas de Atendimento aos Discentes.

Políticas de Gestão

Política de Pessoal;
Organização e Gestão da IES
Sustentabilidade Financeira.

Infraestrutura

Infraestrutura Física e Tecnológica

*Trataremos como subeixos as dimensões propostas pelo SINAES.
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5. COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO
Para promover a participação e a democratização do futuro da IES para os próximos 5
(cinco) anos, serão criados as seguintes Comissões e Grupos de Trabalho (GTs):
I - Comissão Deliberativa;
II - Comissão Executiva (CE);
III - Grupos de Trabalho (GTs).
A Comissão Deliberativa, nomeada pelo Reitor, com caráter deliberativo, será composta
pelos seguintes membros:
I – Vice-reitor, na qualidade de Presidente;
II – 1 (um) representante da Reitoria e suplente;
III- 1 (um) representante da Divisão de Planejamento e Avaliação Institucional e suplente;
IV – 1 (um) representante por Pró-Reitoria e suplente;
V – 1 (um) representante por Diretoria e suplente;
VI – 1 (um) representante das Assessorias e suplente;
VII – 1 (um) representante da Controladoria e suplente;
VIII – 1 (um) representante da Assessoria de Normas e legislação e suplente;
IX – 1 (um) representante por Unidade Universitária e suplente;
X – 1 (um) representante da SINTAUEMS e suplente;
XI – 1 (um) representante da ADUEMS e suplente;
XII – 1 (um) representante do DCE e suplente.
A Comissão Executiva (CE), nomeada pelo Reitor, com caráter normativo e deliberativo, será
formada pelos seguintes membros:
I - Pró-Reitor de Administração e Planejamento, na qualidade de presidente;
II – 1 (um) representante da Reitoria;
III – 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Ensino;
IV – 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
V – 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários;
VI – Um representante da Divisão de Planejamento e Avaliação;
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VII – Um representante da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social.
VIII – 1 (um) representante por Diretoria e suplente;
IX – Um representante das Assessorias e suplente.
Os Grupos de Trabalho (GTs) serão compostos:
I - nas Unidades Universitárias da UEMS, pelo Conselho Comunitário Consultivo;
II - na Unidade Universitária de Dourados, pela Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento;
III - na Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias e Assessorias, por todo o quadro de servidores .
Vide funções de cada Comissão, documento : Regulamento PDI 2019-2023.
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6. METODOLOGIA
A construção do PDI será baseada na AVALIAÇÃO DO PDI VIGENTE e contará com as etapas
seguintes:
AVALIAÇÃO DO PDI VIGENTE
Individual (Toda comunidade acadêmica)

DISCUSSÃO SOBRE A MISSÃO, OBJETIVOS E
VISÃO DA IES

CONSTRUÇÃO DE OBJETIVOS E METAS

ANÁLISE E REDAÇÃO DO DOCUMENTO COMPLETO
(PPI, Histórico, Informações sobre a UEMS)
Comissão Executiva

ANÁLISE E APROVAÇÃO
Comissão Deliberativa

ANÁLISE E APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL
Couni
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6.1 Avaliação do PDI vigente
A avaliação é antes de tudo, um procedimento didático pedagógico para dar visibilidade ao
PDI vigente, além de instrumento de gestão e planejamento.
A avaliação das metas do PDI vigente será realizada por meio de aplicação on line de um
roteiro de questões que foram estruturadas com o objetivo de avaliar a percepção da comunidade
no cumprimento dessas metas. As questões foram padronizadas, no sentido de aferir em que
medida tais metas relacionadas aos respectivos eixos e dimensões foram atingidas. Na mesma
medida, as respostas foram categorizadas numa escala de 1 a 5, em que apresenta os níveis de
conhecimento do mais baixo ao mais elevado conhecimento, em ordem crescente nessa escala.
Como referência foi utilizada a escala Likert, que é um tipo de escala de resposta psicométrica
usada habitualmente em questionários, sendo a mais utilizada em pesquisas de opinião.
Utilizar-se á a escala Likert de 1 a 5 que permite, sempre número ímpar de respostas para
obter simetria. Os dois primeiros ruim, do meio neutralidade e os dois últimos, bom.
1: Nenhuma
2: Pouco
3: Parcialmente
4: Muito
5: Totalmente
Para análise dos resultados, será realizada uma abordagem quantitativa para estabelecer o
Ranking Médio (RM) para o questionário que utilizará escala tipo Likert de 1 a 5 pontos para
mensurar o grau de concordância dos sujeitos que responderam os questionários. Realizaremos a
verificação quanto à concordância ou discordância das questões avaliadas, através da obtenção do
RM da pontuação atribuída às respostas, relacionando à frequência das respostas dos
respondentes que fizeram tal atribuição, em que os valores até 1,5 são considerados como pouco;
até 2,5 como relativamente pouco; entre 2,5 e 3,5 como moderadamente e acima de 4,5 como
muito.
Para o cálculo do RM utilizou-se o método de análise de escala do tipo Likert apresentado
por Malhotra (2001) e utilizado por Tresca e de Rose Jr (2004) e por Cassiano (2005).
Dessa forma:
• Até 1,5 – não foi atendida;
• De 1,6 a 2,5 – pouco atendida;
• De 2,6 a 3,5 – parcialmente atendida;
• De 3,6 a 4,5 – muito atendida;
• Acima de 4,5 – totalmente atendida.
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Exemplo do cálculo do RM (Ranking Médio):
Tabela 1: Avaliação da META 1
QUESTÕES
Em que medida foi ampliado o corpo
técnico administrativo para as atividades
de ensino, pesquisa e extensão da UEMS

FREQUÊNCIA DE SUJEITOS
1

2

3

4

5

RM

4

6

5

3

0

2,39

Média Ponderada = (4x1) + (6x2) + (5x3) + (3x4) + (5x0) = 43
Logo RM = 43 / (4+6+5+3+0) = 2,39
Nesse caso, como RM esta até 2,5, a meta de ampliação de corpo técnico para atividades
de pesquisa, ensino e extensão seria considerada como relativamente pouco, indicando melhorias
nessa meta.
Os resultados gerados da análise da percepção da comunidade acadêmica acerca do
cumprimento das metas estabelecidas no PDI vigente, servirão como base de tomada de decisão
da Comissão Executiva acerca dos temas relevantes que devem ser retomados na construção do
PDI 2019-2023 e os que já foram suficientemente contemplados, além de evidenciar o grau de
conhecimento e envolvimento da comunidade nas questões relacionadas ao PDI vigente.
Esses resultados poderão ser agrupados por categoria no que se refere aos docentes,
técnicos administrativos e discentes, além da análise por Unidade Universitária e seus respectivos
cursos. Essa análise servirá de base para enfrentar e aprofundar especificidades de acordo com a
percepção das categorias nos diversos cursos e unidades universitárias, o que representa um
exercício importante para subsidiar os futuros planos de ação e políticas da universidade.
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6.1.2 Como avaliar o PDI vigente
Para avaliar o PDI vigente é necessário seguir os seguintes passos:
1. Acesse a página do PDI na Internet por meio do endereço www.uems.br/pdi ;

2. Clique no ícone “Avalie o PDI”, localizado ao lado direito da página;

15

3. Preencha os campos com o seu login e senha;

4. Inicie a avaliação.

4. Leia as orientações e, em seguida, clique no ícone “iniciar avaliação”;

5. Siga as instruções, responda às questões e finalize a avaliação.
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6.2 Discussão sobre a Missão, Objetivos e Visão da IES - Grupos de Trabalho (GTs)
A discussão dos Grupos de Trabalho (GTs) deverá ser orientada pelos documentos base
propostos na página do Plano de Desenvolvimento Institucional da UEMS
(http://www.uems.br/pdi/) destacando principalmente o PDI atual, relatório da Comissão Própria
de Avaliação (CPA), Relatório de Recredenciamento da UEMS e documentos de
Autoavaliação/reconhecimento de Cursos/Unidade.
Ressaltando a IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA COMUNIDADE, respeitandose o Regimento Geral da UEMS nº 227, de 29 de novembro de 2002, em seu artigo 49, seção IV:

Art. 49. Ao Conselho Comunitário Consultivo, subordinado à Reitoria, cabe, juntamente
com os Gerentes de Unidades Universitárias, a articulação regional com vistas ao
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura no âmbito da
região e área de influência da localização da Unidade Universitária, tendo a seguinte
composição:
I - Gerente da Unidade Universitária, seu Presidente;
II - Coordenadores dos Cursos ofertados na Unidade Universitária;
III - todos os docentes da Unidade Universitária;
IV - um representante discente de cada curso ofertado na Unidade Universitária, eleito por
seus pares;
V - um representante dos servidores técnico-administrativos, eleito por seus pares;
VI - um representante do Poder Executivo Municipal, onde se localiza a Unidade
Universitária;
VII - um representante da comunidade local.

Na Unidade Universitária de Dourados, pela Comissão Permanente de Apoio ao
Gerenciamento, de acordo com a Portaria UEMS n 072/2016 , de 4 de julho de 2016, com a
seguinte composição:

I - Gerente da Unidade Universitária, seu Presidente;
II - Coordenadores dos Cursos ofertados na Unidade Universitária de Dourados;
III - Coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação lato e stricto sensu ofertados na
Unidade Universitária de Dourados;
IV - um representante do DCE;
V - um representante da ADUEMS;
VI - um representante do SINTA/ UEMS
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6. 3 Construção de Objetivos e Metas
Após a avaliação do PDI vigente, após as discussões dos GTs, elaborar e construir novos
objetivos e metas do PDI, a partir da elaboração da árvore explicativa de problemas e árvore de
objetivos.
A construção/elaboração do PDI pelos GTs deve ser pautada nos eixos temáticos do
Instrumento de Avaliação Institucional Externa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), proposto pela Portaria n. 1.382, de 31 outubro de 2017, bem como na
Resolução CEE/MS nº 11.336, de 5 de abril de 2018. Esta metodologia foi adotada, para facilitar a
organização das metas e ações a serem executadas pela UEMS, porém não podemos deixar de
lembrar que, todas as ações estão interligadas para o cumprimento da missão e dos objetivos da
UEMS, que serão apresentados no PDI 2019-2023.
Os GTs poderão propor metas a objetivos já construídos e, também, propor novos
objetivos e metas, que serão discutidos e avaliados no processo de discussão do documento.
6.3.1 Definições

ü

Objetivos: prioridades (não confundir com as metas) da Unidade, podendo estar refletidas
tanto em iniciativas exclusivamente voltadas para a adequação da UEMS ao cumprimento de sua
missão, como em ações que visem aproximá-la do enunciado de sua visão de futuro.
OBS: Estar atento para evitar números excessivos de objetivos, redundâncias e o tempo de
execução dentro do prazo de vigência do PDI (2019 -2023), bem como, a capacidade financeira da
UEMS.

ü

Metas: objetivos quantificados, expressão dos níveis de desempenho pretendidos para um
determinado período de tempo.
OBS: Estar atento para evitar números excessivos de Metas, redundâncias e o tempo de execução
dentro do prazo de vigência do PDI (2019 -2023), bem como, a capacidade financeira da UEMS.

ü

Cronograma: estipular em qual período deverá ser implantada a meta, dentro do prazo de
cinco anos, 2019-2023. Ano: 2019-2020-2021-2022-2023
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6. 3.2 Árvore explicativa de problemas e árvore de objetivos
A árvore explicativa de problemas é o “ Desenho da estrutura de relações de causalidade
entre situações”. É uma ferramenta que serve para identificar causas e consequências de uma
situação que precisa de soluções, o principal objetivo dessa ferramenta é encontrar as causas dos
problemas para desenvolver projetos que as eliminem (Coral et al, 2009).
É uma técnica participativa que ajuda a desenvolver ideias criativas para identificar um
problema central e organizar as informações coletadas sobre o mesmo.
O tronco é o problema central, as raízes são as suas causas e a copa os seus efeitos.
Cada problema é consequência de outros que aparecem abaixo e, por sua vez, provoca
problemas que aparecem na parte de cima da árvore, refletindo uma inter-relação entre as causas
e os efeitos.
A árvore de objetivos, além de possibilitar a solução de problemas e modificação das
situações não desejadas, serve também para definir as alternativas de intervenção do projeto.
Todas as situações negativas serão convertidas em positivas, ou seja, cada problema (-) será
substituído por um objetivo (+).
Na técnica empregada, cada problema se torna um objetivo e cada causa/consequência
pode se tornar uma meta.
COMO PRIORIZAR OS PROBLEMAS:
Os problemas devem ser classificados de acordo com a Matriz, a partir de critérios discutidos
pelo grupo. Com a Matriz, é possível pontuar a prioridade de ação sobre os problemas apontados.
Classificados a partir dos critérios de:

• Urgência: se refere a necessidade urgente/Emergente de superar a dificuldade apontada;
• Relevância: se refere ao grau de relevância/importância para a unidade e para a
Universidade;

• Capacidade: se refere a capacidade local de resolução do problema;
• Mobilização: se refere a capacidade de mobilização local para a resolução do problema;
• Oportunidade: se refere a oportunidade de se resolver o problema ou buscar soluções para
a resolução do problema.
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Cada problema receberá uma pontuação sobre o grau de importância de 0 a 2, onde 0:
nenhuma; 1: pouca e 2 bastante.
Exemplo:
Problema

Urgência

Relevância

Capacidade

Mobilização

Oportunidade

Total

A
B
C

0 – Nenhuma
1 – Pouca
2 – Bastante.

Lembrem-se:
Os objetivos são as prioridades da IES podem estar refletidas tanto em iniciativas
exclusivamente voltadas para a adequação da UEMS ao cumprimento de sua missão, como em
ações que visem aproximá-la do enunciado de sua visão de futuro.
As Metas são os objetivos de forma quantificada, expressão dos níveis de desempenho
pretendidos para um determinado período de tempo.
EIXOS:
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Planejamento e Avaliação

•
•

Discutir e elaborar objetivos e metas para o planejamento e avaliação;

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao Planejamento Estratégico da IES,
projetos, metas e ações correspondentes alinhadas ao PDI;
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas a autoavaliação e avaliações externas:
análise e divulgação dos resultados para toda a comunidade acadêmica;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas aos Relatórios de autoavaliação e a
correlação com as tomadas de decisão e propostas de melhoria.

•

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas à divulgação da missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional, evolução institucional baseados no planejamento e avaliação;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas para a coerência entre o PDI e as
atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão;

•
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Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas a política e práticas de pesquisa ou
iniciação científica, de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas entre o PDI e a política para modalidade
EaD da UEMS;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas para implementação e implantação de
polos EaD.

•

Responsabilidade Social da Instituição
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas a política institucional voltadas ao
desenvolvimento econômico e responsabilidade social (não esquecer da Modalidade EAD e as
especificidades regionais de cada Polo), considerar a melhoria das condições de vida da
população, ações de inclusão e empreendedorismo, articulando-se com a missão e visão
institucional.

•

•
•

Discutir e elaborar objetivos e metas para a coerência do PDI e ações de inclusão social;

Discutir e elaborar objetivos e metas para a coerência do PDI, no que se refere à
diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e ao patrimônio cultural e
ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico raciais;
POLÍTICAS ACADÊMICAS
Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

ü Políticas para o Ensino
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas à criação, extinção e melhoria da
qualidade dos cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia, não se esquecendo de discutir
ações relacionadas à educação a distância para os cursos presenciais, bem como ofertas
específicas e modelos diferenciados;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas à inovação na elaboração / reformulação
dos Projetos Políticos dos Cursos (PCC’s);

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao ensino, tais como projetos de ensino,
monitoria, formação de professores, estágio extracurricular, autoavaliação dos cursos, entre outros;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas da Política para Educação a Distância, Formação
específica para EAD, e nos Polos de EAD, atender a Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de
2007;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao acompanhamento de egressos da IES,
correlacionando a atuação deles no ambiente socioeconômico;

•
•
•

Discutir e elaborar objetivos e metas de Mobilidade Estudantil e Internacionalização;

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas a autoavaliação dos cursos de graduação
presencial e EAD;
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Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao Baixo índice de egressos;

•
•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas a baixa procura pelos cursos.

ü Políticas para a Pesquisa e Pós-Graduação
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas à criação, extinção e melhoria da
qualidade dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, não se esquecendo de discutir
ações relacionadas à educação a distância na pós-graduação;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao fortalecimento dos projetos de
pesquisa, iniciação científica, grupos e linhas de pesquisa, e projetos institucionais, entre outros;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao estímulo e difusão para a produção
acadêmica docente;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao acompanhamento de egressos e
levantamento da atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas à Inovação Tecnológica e propriedade
intelectual;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas à Internacionalização e mobilidade
estudantil.

•

ü Políticas para a Extensão
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas às ações de Extensão;

•
•
•
•
•
•
•
•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas às ações de Incubadora Social;
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas às ações de Cultura, Esporte e Lazer;
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas às ações de Assuntos Comunitários;
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas às ações de Inclusão e Diversidade;
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas às ações de Publicação ;
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao Plano de atualização do acervo;

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao estímulo e difusão para a produção
acadêmica;
Comunicação com a Sociedade

•
•
•
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Discutir e elaborar objetivos e metas para comunicação com a sociedade (Interna e
Externa).
Discutir e elaborar objetivos e metas para Canais de comunicação externa;
Discutir e elaborar objetivos e metas para divulgação de informações dos cursos, de
programas, da extensão e da pesquisa;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas para disposição e publicação de documentos
institucionais relevantes;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas para a transparência institucional e de
ouvidoria, bem como acesso a informações.

Políticas de Atendimento aos Discentes

• Discutir e elaborar objetivos e metas para melhoria do atendimento ao estudante, baseado
em Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas e auxilios). Estímulos à permanência
(por exemplo: atendimento psicopedagógico, entre outros). Organização estudantil (espaço
para participação e convivência estudantil).

• Discutir e elaborar objetivos e metas para acompanhamento dos egressos;
• Discutir e elaborar objetivos e metas para políticas institucionais de estimulo a produção
discente e à participação em eventos (graduação, EaD , pós–graduação).

POLÍTICAS DE GESTÃO
Políticas de Pessoal

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas ao corpo docente e técnicoadministrativo com relação ao plano de carreira, critério de seleção e contratação
procedimentos para substituição definitiva e eventual, regime de trabalho, saúde,
condições de trabalho, plano de expansão;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas de políticas de capacitação e formação
continuada para os servidores da IES;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas de políticas de capacitação e formação
continuada para o corpo de tutores presenciais e a distância;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas para a coerência entre o plano de carreira e a
gestão do corpo servidores da UEMS;

Organização e Gestão da Instituição

•
•
•

Discutir e elaborar objetivos e metas para a organização e gestão da instituição;
Discutir e elaborar objetivos e metas para o Sistema de Registro acadêmico;
Discutir e elaborar objetivos e metas para um sistema de controle de produção e
distribuição de material didático (EaD).

Sustentabilidade Financeira
•
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Discutir e elaborar objetivos e metas para melhorar a sustentabilidade financeira,
estratégia de gestão econômico-financeira e Planos de investimentos;

•

•
•

Discutir e elaborar objetivos e metas para a Relação entre o Planejamento financeiro
(orçamento) e a gestão institucional, bem como, o atendimento das políticas de ensino,
pesquisa e extensão.
Discutir e elaborar objetivos e metas para a relação direta entre orçamento da IES e as
metas e objetivos do PDI;
Discutir e elaborar objetivos e metas para que o orçamento da IES tenha ampla
participação da comunidade interna.

INFRAESTRUTURA
Infraestrutura Física e Tecnológica
Discutir e elaborar objetivos e metas relacionadas à infraestrutura física no que se
refere a instalações administrativas, salas de aula, laboratórios, Biblioteca (Serviços e
informatização e plano de atualização do acervo), anfiteatros, auditórios, espaços de
convivência e alimentação, mobiliários, equipamentos, atendimento aos portadores de
necessidades especiais, entre outros.

•

Discutir e elaborar objetivos e metas para elaboração de Plano de Expansão e
atualização de equipamentos;

•

Discutir e elaborar objetivos e metas relacionados ao Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA);

•

•
•

Discutir e elaborar objetivos e metas para a infraestrutura Tecnológica;
Discutir e elaborar objetivos e metas para os Serviços de Informatização;

Discutir e elaborar objetivos e metas para os Recursos de Tecnologias de Informação
e Comunicação.

•

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Importante:
Não perder de vista, a capacidade financeira da UEMS e do Estado, relacionando
preferencialmente ao orçamento da UEMS.

•

Após a conclusão dos trabalhos, este documento deverá ser aprovado em
reunião/assembleia do Grupo Temático de Trabalho.

•

Preencher os Objetivos e Metas em um formulário eletrônico que estará disponível no
endereço: http://www.uems.br/pdi/ - PDI 2019 -2023.
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Encaminhar para a Divisão de Planejamento e Avaliação Institucional – DPAI/PROAP –
dpai@uems.br , as atas devidamente assinadas de todas as reuniões realizadas para a elaboração
do PDI.
Para mais informações acesse http://www.uems.br/pdi/
Telefone da DPAI: 3902- 2465
E-mail: pdi@uems.br
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ANEXO – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ATIVIDADES
DATA
AÇÕES E ATIVIDADES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
INÍCIO
TÉRMINO
Apresentação da Proposta de trabalho ao
Discutir, acatar, apresentar, divulgar e promover DPAI/PROAP
15/12/17
Comitê Gestor
a participação efetiva dos atores envolvidos

Elaboração do Relatório Analítico PDI
2014-2018
Elaboração do instrumento de avaliação
do PDI vigente
Página do PDI
Criar Sistema:
Etapa 1- Avaliação do PDI vigente
Etapa 2- Ambiente PDI 2019-2023
Teste Avaliação do PDI vigente
Reunião com gerentes + Comitê Gestor
Público: Gerentes das Unidades
Indicação dos Membros das Comissões:
Executiva e Deliberativa
Preenchimento da percepção da
comunidade sobre o PDI vigente

Nov/ 2017 à abril/2018
Fev. /2018
Fev. e março/ 2018
Abril/ 2018
12 de abril de 2018

Abril- maio /2018
Maio/ Junho/ 2018

Apresentar ações e atividades desenvolvidas pela
UEMS para cumprir as metas e objetivos DPAI/PROAP
propostos pelo PDI.
Avaliar as metas do PDI vigente

Comitê Gestor

Apresentar Página do PDI
Apresentar Sistema

DINF/ ACS

Testar o instrumento a fim de detectar
dificuldades
- Apresentar a proposta de
construção/elaboração do PDI
- Elaborar em conjunto o calendário das oficinas
- Apresentar página do PDI
Democratizar a participação de toda a
comunidade acadêmica

Comissão Executiva
Reitoria
Pró-Reitores / Diretores/
DPAI/PROAP
Comitê Gestor

Etapa 1) Reuniões de Apresentação da
Proposta nas Unidades
Etapa 2) Oficinas nas Unidades
Universitárias , Pró-reitorias, Diretorias e
Assessorias para elaboração de propostas Julho/ 2018
de objetivos e metas do PDI 2019-2023:

Elaboração do documento:
- Relato Institucional
Recebimento e análise das propostas

agosto/ - Propor metas e objetivos do PDI;
2018

Coordenação e Apoio:
GT’s
- DPAI/PROAP (com o Apoio
das Pró-reitorias, Diretorias e
Assessorias)

Relatar as potencialidades da UEMS e promover
julho/ 2018 a transparencia de suas ações e atividades
Comissão Executiva
desenvolvidas
Agosto / 2018
Consolidar e analisar as informações enviadas
Comissão Executiva

Junho/18

Apresentação e aprovação das metas,
objetivos propostos para a Comissão
Deliberativa

Setembro/2018

Apresentar ao Comitê Deliberativo as metas,
objetivos propostos e projetos estruturantes;
Comissão Executiva

Finalização do documento PDI

Outubro/2018

Aprovar as metas, objetivos propostos e projetos Comissão Deliberativa
estruturantes;

Apresentação e aprovação no COUNI

Apresentar o PDI em todas as unidades
Universitárias para divulgar os objetivos e
metas propostas

Novembro/2018

Fevereiro/2019

Aprovar o PDI

COUNI

- Gerentes da Unidades;
Devolver a comunidade acadêmica a produção - Coordenadores de Cursos, do PDI e promover o envolvimento e a Coordenadores de Cursos de
corresponsabilização dos mesmos.
Pós-Graduação (Mestrado e
Doutorado)

