COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PDI/UFR
ATA N.º 03, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

Aos quatroze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 8 horas, reuniu-se, remotamente,
a Comissão Sistematizadora para a Construção do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI,
sob a presidência do Prof. Dr. Heitor Lopes Ferreira. Estavam presentes os seguintes
membros: Adilson da Silva Matos, técnico administrativo; Prof. Dr. Jofran Luiz de Oliveira; Prof.
Dr. Bruno Moreira Carneiro; Prof. Me. Carlos Henrique Beuter; Danielle Rodrigues dos Santos
Ávila, técnica administrativa; Francisco Cidnei Gregório, técnico administrativo Jôse Raphaela
Sousa dos Santos Bueno, discente; Prof. Dr. Leandro Pessoa de Lucena; Michelle Gêisica
Schneider, técnica administrativa; Prof. Dr. Paulo Henrique Martins Desidério; Prof. Dr. Salomão
Lima Guimarães; Sivaldo Piter Washington de Sousa Silva, discente. Ausências justificadas: Profa.
Dra. Ana Cristina Lobo Sousa; Profa. Dra. Claudinéia de Araújo; Sara Pereira dos Santos Souza,
discente; e Profa. Dra Márcia Regina Pavoni de Carvalho. Convidados: Prof. Dr. Josemar Ribeiro
de Oliveira e Prof. Dr. Aristides José da Silva Junior. O Prof. Heitor iniciou a reunião
cumprimentando os membros presentes. Pauta: continuação da pauta UFR HOJE iniciando em
11 de setembro de 2020, com apresentação dos Pró- reitores da PROPLAD, PROGEP e Secrtário
da SECRI que compõem a gestão sobre a transição e as principais necessidades detectadas das
suas respectivas unidades. Ordem das exposições: 1. PROPLAD: O Prof. Dr. Josemar Ribeiro de
Oliveira, Pró-reitor de Planejamento e Administração, iniciou sua explanação ao apresentando
a visão, a missão e a estrutura da PROPLAD. O Prof. Josemar prosseguiu mencionando que o PAC
(Plano Anual de Compras) a nível da UFMT era realizado proforma, fazia-se o planejamento
considerando um possível atendimento; relatou a falta de informações sobre os recursos
quando administrados pela UFMT, além de ações completamente deslocadas do PDI construído
pela própria UFMT. Frizou que o objetivo da pró-reitoria é conduzir as ações a partir das
necessidades de planejamento apontadas pelo PDI que já está em construção pela comissão
presente. Considera de extrema relevância a construção de um orçamento participativo
utilizando a matriz MIAR (matriz interna de alocação de recursos) como balizadora deste
orçamento, instrumento este que deve ser parte integrante do PDI da UFR. Finalizando sua
participação o Prof. Josemar salientou que embora existam diversas ações sendo realizadas
dentro da UFR, a pró-reitoria necessita de servidores para completar a transição entre a UFMT
e a UFR. O Prof. Heitor abre aos membros para indagação e questiona o Prof. Josemar quanto
ao processo de contratação temporária de servidores solicitado a PGF. O Prof. Josemar
respondeu que de fato existe tal solicitação, mas a PGF considerando o momento da pandêmico
pelo qual o país atravessa não vê como apropriado gerar aglomerações cuja consequências não
podem ser administradas. 2. PROGEP: O Prof. Aristides, Pró-reitor de Gestão de Pessoas
(PROGEP), apresentou a estrutura da pró-reitoria e assim como as demais também está em fase
organização e transição entre a UFMT e UFR. Após apresentar a estrutura o Prof. Aristides fez
algumas considerações: valorizar o servidor como fator mais importante da UFR buscando
desenvolvimento de ações voltadas a qualidade de vida dos servidores em paralelo a ações
coordenadas com outras pró-reitorias voltadas a melhoria do ambiente de trabalho; transição
da folha de pagamento de todos os servidores para a UPAG da UFR, muito embora o
processamento ainda ficará a cargo da SGP de Cuiabá; realização de levantamento do número
de docentes que utilizam a saúde suplementar dentro da UFR e quais estão descobertos;
realização de ações voltadas ao desenvolvimento de carreiras visualizando a internacionalização
da UFR; evidenciou possível dificuldade da UFR vivenciará para a contratação de servidores

substitutos, salvo os que possuem lastro legal, carência absorvida pela UFMT enquanto a UFR
sendo campus, mas deixará existir a partir de 2021, e sugere como enfrentamento a esta
realidade a revisão da resolução que trata dos encargos docentes juntamente com ações
coordenadas pelas pró-reitorias e diretorias de institutos/faculdades. O Prof. Aristides finaliza
sua participação mencionando que novas funções serão absorvidas condicionadas ao
preenchimento do quadro de servidores, carência evidenciada em todas as pró-reitorias. 3.
SECRI: O Prof. Jofran, Secretário de Relações Internacionais, apresentou a estrutura da SECRI
Secretário de Infraestrutura (SECRI), apresentou a missão, o organograma da SINFRA, as tarefas
que estão sendo feitas pela UFR e as que ainda planeja iniciar, e pontou esforços nas seguintes
atividades: a necessidade do PDI que esta em construção também abranger o Planejamento de
Internacionalização da Instituição (PII) requisito cobrado em novas projetos parcerias; aponta
como oportunidade de melhoria o acesso ao segundo idioma, o inglês, para alavancar as ações
voltadas a internacionalização e visualiza a construção de parcerias com o CELIG e outras
plataformas como meio para capacitar os docentes em um segundo idioma. Mencionou a
parceria realizada entre a Coursera e a UFR para oferta de capacitações/curso aos alunos
durante a pandemia do COVID-19, parceria esta que se encerra ao final de setembro/2020;
apresentou um levantamento sobre a qualificação dos docentes, os números demonstra que o
quadro de docentes da UFR é composto por 79,5% de doutores, 16,5% de mestres, 3,9% de
especialistas, destes 50,4% não atuam na pós-graduação; em relação ao estágio pós doutoral,
21,2% o realizaram sendo 16,5% no Brasil e apenas 4,7% IES do exterior; ainda em relação aos
números 67% dos docentes não possuem qualquer experiência internacional, 32% participaram
de congressos, 15% realizaram doutorado sanduiche, 12% cursos de aperfeiçoamento e 8%
realizaram capacitação de forma remota; o dado importante é que 94,5% manifestaram a
vontade de aprender um idioma estrangeiro. Após as colaborações o Prof. Heitor solicitou a
palavra e expôs aos membros da comissão do PDI um ajuste no calendário de reunião por
coincidir com datas que serão feriado nacional ficando ajustado da seguinte forma após
anuência dos membros: a reunião agendada para dias 12/10/2020 será adiada para dia
13/10/2020; a reunião agenda para 20/11/2020 será antecipada para 19/11/2020 nas duas
alterações propostas não houve mudança de horário. Foi mencionado que os membros já tem
acesso a pasta “PDI UFR” onde esta disponível a todos os materiais produzidos até o presente
momento, incluindo os rascunhos das ATA, além dos instrumento que norteiam a construção do
PDI e legislação pertinentes. O Prof. Heitor frisou que se porventura algum membro está sem o
acesso que o comunique pelo grupo de whatsapp para liberação de acesso a pasta “PDI UFR”.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão do PDI, Prof. Heitor, declarou encerrada
a reunião, às 10 horas e 32 minutos, da qual eu, Adilson da Silva Matos, lavrei a presente ata,
que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e demais membros presentes.

