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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR 31/2021/PROPLAD/REITORIA

Fortaleza, 10 de junho de 2021.

 
Aos Senhores (as) Dirigentes das Unidades:  Pró-Reitorias (Graduação, Pesquisa e Pós-

Graduação, Extensão, Assuntos Estudan�s, Gestão de Pessoas e Relações Internacionais), 
Superintendências (Infraestrutura e Tecnologia da Informação), Secretarias (Governança e Cultura e Arte),
Biblioteca Universitária, Coordenadoria de Comunicação e Marke�ng, EIDEIA, Memorial e CPA.

Com Cópia: Gabinete do Reitor
 

Assunto: Convite para treinamento da nova plataforma de acompanhamento do PDI

 

Senhor(a) Dirigente,

 

1. Como é de conhecimento de todos, a Instrução Norma�va nº 24, publicada em 18 de
março de 2020 pelo Ministério da Economia, ins�tuiu que o Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI)
deve ser monitorado, trimestralmente, pelo comitê interno de governança da ins�tuição. Em
cumprimento à norma, o acompanhamento referente ao 1º Trimestre/2021, foi realizado na reunião do
Comitê de Governança, no dia 22 de março de 2021, por meio da ferramenta de Excel, conforme
publicado no site da PROPLAD.

2. Conforme exposto na referida reunião, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração –
PROPLAD estava desenvolvimento uma plataforma para o acompanhamento do PDI, com a finalidade
de subs�tuir o acompanhamento por meio de planilha do Excel.  Assim, informamos que a nova
plataforma foi concluída e oferece os seguintes bene�cios:

I - O�mização do fluxo de Acompanhamento do PDI; 

II - Maior segurança, confiabilidade e transparência dos resultados apresentados;
e

III - Automa�zação de informações gerenciais, por meio de relatórios na própria
plataforma e da vinculação com os painéis de Planejamento em ferramenta de Business
Intelligence(BI), favorecendo as análises e o processo de tomada de decisão pela
gestão. 

3. Face ao exposto, convidamos todos os dirigentes para par�cipar do  treinamento da nova
Plataforma de Acompanhamento do PDI, a se realizar no dia 17 de junho, de 14:30 às 16h, pela
plataforma Google Meet, no seguinte link: h�p://meet.google.com/uay-hahw-zxy

4. Para viabilizar o acesso à plataforma, solicitamos que nos informem o e-mail ins�tucional
do gestor da unidade, do seu adjunto e de um técnico que poderá auxiliar o gestor no preenchimento das
informações. Os dados devem ser encaminhados ao e-mail: cpge@proplad.ufc.br, até o dia 14/06/2021.

5. Reforçamos a importância do envolvimento da alta gestão da unidade no treinamento,
bem como no acompanhamento das ações estratégicas de sua responsabilidade.

https://proplad.ufc.br/wp-content/uploads/2021/03/pdi-2018-2022-acomanhamento-1o-trimestre.pdf
http://meet.google.com/uay-hahw-zxy
mailto:cpge@proplad.ufc.br
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6. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários,
por meio do e-mail cpge@proplad.ufc.br e, desde já, agradecemos a atenção e colaboração de todos.

Atenciosamente,

 
ALMIR BITTENCOURT DA SILVA

Pró-Reitor de Planejamento e Administração
 

Documento assinado eletronicamente por ALMIR BITTENCOURT DA SILVA, Pró-Reitor de
Planejamento e Administração, em 11/06/2021, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1995522 e
o código CRC 36FE67EC.
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