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LUÍS CARLOS SALES
Pró-reitor de Planejamento e Orçamento

CLEÂNIA DE SALES SILVA
Diretora de Governança

Apresentamos, nesse documento, resultados do acompanhamento e monitoramento do PDU do Centro de Educação Aberta e a

Distância (CEAD) referente ao Biênio 2020/2022.

O procedimento foi realizado segundo as instruções da Diretoria de Governança (DGov) e Pró-Reitoria de Planejamento e

Orçamento (PROPLAN) da UFPI, tomando como referência os itens dos painéis de monitoramento 2020.Nessa primeira versão, PDU

CEAD 2020/2022, amadurecemos com o entendimento da relevante função tática e operacional contributiva para a geração de valor

para a UFPI.

Metas foram atingidas integralmente, e outras passarão por ajustes para o próximo biênio. E outras não terão como serem

mantidas pelo alcance fora das competências específicas do CEAD.

Diante dos resultados apresentados, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Membros da Comissão

PDU CEAD - Biênio 2022/2024
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MONITORAMENTODOPDU CEAD

Biênio 2020-2022
UNIDADE CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

TEMA
ESTRATÉG
ICO

OBJETIVO Institucionalizar e sistematizar o Programa de Acompanhamento de Egressos

Item IdPD
E¹ Meta

Cenário Situação Responsá
vel²

Acompanhament
o

Atual 2020 2022 Concluí
da Evidenciar

1

1.4.3

Implantar
programa de

acompanhamento
de egressos em

100% dos cursos de
graduação.

Inexistente

Utilizar a
ferramenta
web de

acompanham
ento em 80%
dos cursos de
graduação.

Em
tramitação para
aprovação pelo
CEPEX

Coordenaçõ
es de curso
de graduação
do CEAD.

Em
tramitação
na CEPEX

Dos atuais 11.743 egressos de graduação do CEAD, um total
de 1.834 (15,16%) já preencheram o formulário, com muitas
informações positivas para o CEAD, como pode ser visto no
resumo (figura link).

OBJETIVO Institucionalizar a prática de atualização periódica dos projetos pedagógicos curriculares (PPC) com base em metodologias ativas e
diretrizes doGoverno Federal.
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2 1.5.1

Atualizar
100%PPCs

considerandoa
necessidade
de diálogo
com o

mercado
profissional,
metodologia s
ativas, ciclos
avaliativos e
normativas.

Em
andamento

Todos os
cursos
deverão

atualizar os
seus PPCs

-Alguns
cursos

atualizados

- Outros em
processo de
atualização

Coordenações
do curso de
graduação do

CEAD.

Em
andamento

Existe a possibilidade da revogação da Resolução CNE/CP 2/2019
a BNC Formação. Diante deste quadro foi solicitado suspensão
dos trabalhos da comissão que discute os parâmetros a serem
adotados para as reformulações no âmbito da UFPI. No entanto,
foi criado um template para realizar as reformulações.

3

1.5.2

Aprovar 100%
dos PPCs dos
Cursos de
Graduação

com a
inserção das
atividades de
extensão
como

componente
curricular
obrigatório,
adequando-

se às
Resoluções

n.7 /
2018/CNE-
MEC e n. 53
CEPEX/UFP

I.

Em
andamento

Todos os cursos
deveraão
atualizar a

curricularização
da

extensão
integralizadaaos

PPCs

Em
andamento

Diretoria do
CEAD e

Colegiadosdos
cursos de
graduação.

Em
andamento

Para concluir as reformulações, para a maioria dos cursos do
CEAD é necessário a aplicação da BNC Formação, acompanhado
da inserção das ACE’s. Não poderíamos abrir dois diferentes
currículos em curtos intervalos , adicionando separadamente
cada atualização. É importante que as duas atualizações sejam
simultâneas. No entanto, existe foi construído um template para
nortear os cursos na atualização de seus projetos. Alguns
cursos, já promoveram a inserção das ACE’s pois não dependem
da BNC formação.
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4

1.5.3

Implementar
100% as
atividades
curriculares
de extensão

como
componente
obrigatório

nos cursos de
graduação,
conforme

Resolução n.
53/2019 -

CEPEX/UFPI.

Em
andamento

Todos os cursos
deverão

implantar as
atividades de
extensão como
componente
obrigatório

Em
andamento

Coordenações de
curso de

graduação do
CEAD.

Em
andamento

As atualizações seguem em andamento. 50% das licenciaturas se
encontram atualizadas nas atividades de extensão e com as
alteraçãies regidas pela BNC formação.

OBJETIVO Melhorar os conceitos dos programas na avaliação da capes e o desempenho da UFPI nas avaliações nacionais e internacionais.

5

1.8.2

Atingir 80%
dos programas
stricto sensu
com notas
acima ou igual a
4 na avaliação
da CAPES.

Não exequível Sob a tutela do
governo federal

-Não exequível

Coordenações dos
Mestrados
– PROFIAPe PROF-
FILO

Não exequível Os mestrados possuem nota 3 na avaliação da CAPES, no entanto, por
estaram sob a tutela do governo federal não foi possível atinfir a meta
proposta.

OBJETIVO Implantar novos cursos na modalidade a distância.
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6 1.9.1

Implantar pelo
menos mais

5(cinco) novos
cursosde

bacharelado
na modalidade
a distância até
2024, como
foco a suprir
carência
regional e

socioeconôm
ica.

Em andamento
-

02 Cursos
ofertados

Diretoria doCEAD,
medianteedital da

CAPES.

Em andamento
02 Cursos de Bacharelados implantados
representanto 40% da meta atingida.
Cursos de Turismo,e Ciências Contábeis

7 1.9.2

Implantar pelo
menos mais

5(cinco) novos
cursosde

licenciatura na
modalidade a
distância até
2024, como
foco a suprir
carência
regional e

socioeconôm
ica.

Em andamento
-

03
licenciaturas
implantadas

Diretoria do
CEAD,

mediante
edital da
CAPES.

Em andamento

03 licenciaturas ofertadas:
-Licenciaturaem Ciências da Natureza
-Licenciatura de Letras/Português
-Licenciatura em Pedagogia

http://cead.ufpi.br/index.php/turismo
http://cead.ufpi.br/index.php/ciencias-contabeis
http://cead.ufpi.br/index.php/ciencias-contabeis
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8 1.9.3

Criar, pelo
menos, 2
cursos de

pós-
graduação

lato sensu na
modalidade a
distância em

áreas
estratégicas e
prioritáriasaté
2024 com foco

a suprir
carência
regional e

socioeconôm
ica.

Inexistente Elaboração
de
propostas

01 proposta
para

licenciatura
Lato Sensu

Diretoria do
CEAD,
mediante
edital da
CAPES.

Em andamento
01 proposta de Pós-Graduação
Lato Sensu Especialização em Ecologia aprovada

9 1.9.4

Estabelecer
metodologia

de
contratualiza
ção com

municípios e
estado,

estimulando a
existência de

metas
quantitativase
qualitativas
formalizadas
por meio de

um
instrumento
contratual:
convênio,

Existente
Dcumento
atualizado

Dcumento a
concluído

Diretoria do
CEAD.

Em execução

Documentos disponibilizados em:

https://drive.google.com/drive/folders/1HXW94wYiXgYxwAn_Ql
Ft8UpadkxVKnSN?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1HXW94wYiXgYxwAn_QlFt8UpadkxVKnSN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HXW94wYiXgYxwAn_QlFt8UpadkxVKnSN?usp=share_link
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contrato,
Termo de
Ajuste ou
artefatos
similares.

OBJETIVO Prover uma gestão moderna, eficiente, transparente e desburocratizada.

10 4.2.1

Elaborar
plano anual
de aquisiçãoe
compra de
bens e
serviços,
conforme

especificado
no

PDI/PDU.

Inexistente
Documento
elaborado

Documento
concluído Comissão do

CEAD.

Concluída
O plano anual de aquisição de compra e aquisições foi
encerrado no dia 31/12/2022 e seu alcance pode ser
conferido pelo link disponível em:

OBJETIVO Fortalecer as boas práticas de governança, transparência da informação e gestão orientado a resultado.
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11 4.5.1

Identificar e
mapear no
mínimo
10(dez)

macroproces
sos BPMN
(Business
Process
Model and
Notation) do

CEAD.

inexistente Elaboração do
mapeamento

Mapeamento
em execução

Diretoria do
CEAD. Em

execução

Macroprocessos disponibilizados em:

12
4.5.3

Elaborar e
atualizar o
regimento
interno do
CEAD.

Inexistente Em fase
prelimiinar
de
discussão

Em fase
prelimiinar

de
discussão

Comissão do
CEAD.

Em
discussão

A meta foi apresentada no âmbito do Conselho do Centro.
Encontra-se em fase preliminar de discussão para uma proposta
prévia junto a direção do CEAD.

13 4.5.4

Elaborar e
atualizar o
Plano de

Desenvolvim
ento da

Unidade (PDU)
durante a
vigência do

PDI
2020/2024.

Existente El Elaboração
do

do documento

Documento
concluído

Comissão do
CEAD. Concluída

Plano de Desenvolvimento do Centro de Educação e a Distância-
Biênio 2020/2022
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14

4.5.5
Definir o
Mapa

Estratégic
odo

CEAD.

Inexistente
Elaboração

do
Mapa

Estratégico

Defiinido
Mapa

Estratégico
Comissão do

CEAD.
Concluída

Mapa estratégico disponível em:

15

4.5.6
Definir a
Cadeia de
Valor do
CEAD.

Inexistente
Elaboração
da Cadeia

de Valor

Definida
Cadeia de
Valor

Comissão do
CEAD.

Concluída
Cadeia de Valor disponível em:
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16 4.5.7

Estimular a
adoção de
práticas e
ferramentas
de Gestão de
Projetos no

planejament o
e execução

das atividades
do

CEAD.

Inexistente TRELO
proposto
como

ferramenta
de gestão
de projetos

Em análise Diretoria do
CEAD.

Em
análise

Proosta da ferramenta Trello
para acompanhamento das metas do PDU 2020-2022.

17 4.5.9

Possuir
página

eletrônica e
realizar

atualizações
frequentes
(no mínimo
uma vez por
mês) e ter

aba
específica

para
acompanham
ento do PDI
e PDU.

Inexistente

Proposta
de uma
Pasta na
página

eletrônica
do CEAD

Pasta criada
na
Página
eletrônica
do CEAD

Assessoria de
Comunicação
do CEAD

Concluída
PDU CEAD disponível na página eletrônica :

http://www.cead.ufpi.br/index.php/gestao-de-metas-
pdu

OBJETIVO Desenvolver programas de atenção ao servidor.
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Com

18 5.2.2

Realizar
exames de
saúde

periódicos em
100% dos
servidores
técnico

administrativ
o e docentes.

Inexistente
Discussão em

pauta
Discussão em

pauta
Docentes

e
Técnico-
Administ

rati
vos

Não teve
encaminamen
tos

Em fase de discussão junto a direção do CEAD sobre a
melhor estratégia de execução da meta junto a SRH.

OBJETIVO Atender as metas definidas no plano de sustentabilidade da UFPI.

19 6.2.1

Reduzir no
mínimo em
50% o

consumo de
material de
expediente:
Folha A4.
Referência
ano 2019.

Inexistente
Planejamento

da meta
Meta

cumprida

Todas as
coorden
ações
do

CEAD.

Concluída

Percentual de 20% atingidos.

Gráfico disponivel em:

20 6.2.2

Reduzir no
mínimo em

50% o
consumo de
material de
cozinha:
Copos

plásticos
(Água e Café).
Referênciaano

2019.

Inexistente
Planejamento

da meta

Meta
cumprida

Todas as
coorden
ações
do

CEAD.

Concluída

Percentual de 20% atingidos.

Gráfico disponivel em:
https://drive.google.com/file/d/1hAXBf9aOiN5BmVfVtyP3cqCUg0T
hB7pi/view?usp=share_link
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21 6.2.3

Reduzir no
mínimo em
30% o

consumo de
telefonia
fixa.

Referência
Média 2018
e 2019.

Inexistente

Planejamento
da meta Meta

cumprida

Todas as
coordena
ções do
CEAD.

Concluída
Percentual de 10% atingido,
Contibuindo para esse resultado o trabalho home officie
em razão da pandemia da COVID-19.

22 6.2.4

Reduzir em
25% o custo
de serviço

outsourcing
de

impressão.
Referência
ano média
2019 (média

2018 e
2019).

Inexistente

Planejamento
da meta Meta

Cumprida

Todas as
coordena
ções do
CEAD.

Concluída
Percentual de 10% atingido,
Contibuindo para esse resultado o trabalho home officie
em razão da pandemia da COVID-19.

23 6.2.5

Reduzir no
mínimo em
25% o gasto
com energia
elétrica.

Referência
ano média
2019 (média

2018 e
2019).

Inexistente
Planejamento

da meta
Meta
Cumprida

Todas as
coordena
ções do
CEAD.

Concluída Percentual de 10% atingido,
Contibuindo para esse resultado o trabalho home officie em razão
da pandemia da COVID-19.

OBJETIVO
Implantar processo eletrônico e gestão eletrônica de documentos.
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24 7.1.1

Implantar
100% de
processo

eletrônico na
gestão de

documentos
do CEAD,
conforme

especificadoe
exigido no
Decreto n°
8.539/2015.

-
Planejamento

da meta

Meta
Cumprida

Todas as
coordenaçõ
es do CEAD. Concluída

http://cead.ufpi.br/images/editais/Editais_2020/EDITAL_PRIMEIRA_CHAMADA_PÚBLICA_PFPEM-SEB-MEC-CEAD-UFPI.pdf
http://cead.ufpi.br/images/editais/Editais_2020/EDITAL_PRIMEIRA_CHAMADA_PÚBLICA_PFPEM-SEB-MEC-CEAD-UFPI.pdf
http://cead.ufpi.br/images/editais/Editais_2020/EDITAL_PRIMEIRA_CHAMADA_PÚBLICA_PFPEM-SEB-MEC-CEAD-UFPI.pdf
http://cead.ufpi.br/images/editais/Editais_2020/EDITAL_PRIMEIRA_CHAMADA_PÚBLICA_PFPEM-SEB-MEC-CEAD-UFPI.pdf
http://www.cead.ufpi.br/images/editais/Editais_2020/EDITAL_ESPECIALIZAÇÃO_ENSINO_DE_XADREZ.pdf
http://www.cead.ufpi.br/images/editais/Editais_2020/EDITAL_ESPECIALIZAÇÃO_ENSINO_DE_XADREZ.pdf
http://www.cead.ufpi.br/images/editais/Editais_2020/EDITAL_ESPECIALIZAÇÃO_ENSINO_DE_XADREZ.pdf

