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PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DEFINIDAS PARA 2022 

UNIDADE Prefeitura Universitária 

4 TEMA ESTRATÉGICO GESTÃO E GOVERNANÇA 

OBJETIVO FORTALECER AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO ORIENTADO A RESULTADO 

ITEM 

IdPDE 

 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 

1 4.5.1 

Identificar e mapear 

na PREUNI no 

mínimo 10 

macroprocessos  

- 
100

% 

Meta 2020: 10% 

Meta 2021: 100% 

Meta prevista para 2022: 100% 

Foram identificados e publicados no site da 

PREUNI os seguintes macroprocessos: 

1. Gestão de transportes; 

2. Gestão de manutenção predial e 

infraestrutura; 

3. Gestão de apoio nas contratações de 

serviços e obras; 

4. Gestão de licitações; 

5. Gestão ambiental e de resíduos; 

6. Gestão de projetos de arquitetura e 

engenharia; 

7. Gestão de processos da 

secretaria/PREUNI; 

8. Gestão de Segurança; 

9. Gestão de obras e serviços de 

engenharia; e 

10. Gestão de regularização de imóveis. 

Coordenad

orias, 

Secretaria e 

PREUNI 

Sim 
PDU 2020-2022 

(ufpi.br) 

Coordena

dorias 

PREUNI 

PDI E PDU 

https://ufpi.br/pdu-2020-2022-preuni
https://ufpi.br/pdu-2020-2022-preuni


2 4.5.3 

Consolidar o novo 

Regimento Interno 

até 2020, e demais 

normativos até 2023 

- 
100

% 

Meta 2020: 50% 

Meta 2021: 60% 

Meta prevista para 2022: 75% 

1. Resolução CONSUN/UFPI nº 89 de 04 

de agosto de 2022 – Aprova o Regimento 

Interno da PREUNI.  

2. Resolução CAD/UFPI nº 84 de 13 de 

outubro de 2022 – Regulamenta a utilização 

de automotores na UFPI. 

3. Resolução CAD/UFPI nº 85 de 13 de 

outubro de 2022 – Regulamenta a estrutura 

organizacional da Procuradoria Federal 

junto a UFPI e da Prefeitura Universitária. 

4. Resolução CAD/UFPI nº 50 de 04  de 

agosto de 2022 – Estabelece as normas de 

Segurança da UFPI. 

5.Portaria PREUNI/UFPI nº 22 de 26 de 

agosto de 2021- Estabelece as competências 

da CLOS. 

Coordenad

orias, 

Secretaria e 

PREUNI 

Sim 
Legislações 

(ufpi.br) 
CPC PDI E PDU 

3 4.5.7 

Estimular em 100% 

das unidades 

hierárquicas a 

adoção de práticas e 

ferramentas de 

Gestão de Projetos 

no planejamento e 

execução das 

atividades da 

unidade 

- 71% 

Meta 2020: 10% 

Meta 2021: 10% 

Meta prevista para 2022: 50% 

Atualmente utiliza-se na PREUNI a 

ferramenta de gestão TRELLO. Dentre o 

Gabinete do Prefeito e as 06 

coordenadorias, temos 05 setores (CPC, 

PREUNI, CP, CMP e CSO) utilizando. 

Coordenad

orias e 

PREUNI 

Sim 

N/A 

 

DGOV: Sem 

evidência. 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024 devido 

a importância do 

monitoramento da 

ação 

CPC PDI e PDU 

 

 

https://ufpi.br/legislacao-preuni
https://ufpi.br/legislacao-preuni


6 TEMA ESTRATÉGICO SUSTENTABILIDADE 

OBJETIVO ACOMPANHAR, PUBLICITAR E ATUALIZAR O PLANO DE SUSTENTABILIDADE DA UFPI 

ITEM 

IdPDE 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 



4 6.1.3 

Executar 100% das 

práticas definidas no 

plano de 

sustentabilidade da 

UFPI, nos eixos 

temáticos de 

responsabilidade da 

PREUNI, até 2024 

- 60% 

Meta 2020: 0% 

Meta prevista para 2021: 20% 

Meta prevista para 2022: 40% 

Das 10 metas previstas no PLS a PREUNI 

vem praticando na sua totalidade ou de 

forma parcial 06 em 03 eixos. 

Eixo 2: Eficiência energética 

1) Aprimoramento da eficiência energética 

2) Produção descentralizada de energia pela 

UFPI. 

Eixo 3: Recurso hídrico 

3) Vistoria semestral das instalações 

hidráulicas. 

4) Monitoramento da qualidade da água; 

Eixo 5: Gestão de resíduos sólidos e 

coleta seletiva 

5) Aumentar em 50% a destinação 

adequada de resíduos sólidos; 

A destinação adequada de resíduos sólidos 

aumentou, alcançamos o percentual de 64% 

de resíduos destinados adequadamente. 

Eixo 6: Gestão do Deslocamento 

sustentável 

6) Reduzir o número de viagens a serviço 

da UFPI; 

As viagens a serviço da UFPI em 2022 

aumentaram em 11%, este aumento deve-se 

ao retorno total das atividades acumuladas, 

quando em 2020 e 2021 estávamos ainda 

em estado de pandemia com limitações na 

prestação de serviço em algumas 

atividades. Outro motivo para este aumento 

é a falta de conscientização dos servidores 

CMP, CSO 

e CPC  

 

Sim 

 

Links: 

Relatório 

Governança - 

CMPatrim 

2022.pdf - 

Google Drive 

-  

Levantamento 

de resíduos 

2022.xlsx - 

Planilhas Google 

https://ufpi.br/ul

timas-noticias-

ufpi/47711-

campanha-

estimula-

consumo-

consciente-e-

sustentavel-de-

energia-eletrica-

na-ufpi 

 

https://docs.goog

le.com/spreadshe

ets/d/1qJTgLHH

33G-

k_hLkcrlNogsHc

uylsOP8/edit?us

p=share_link&o

uid=1155009654

17469531247&rt

CPC PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FiNSGlii22KH1fQtY_V1CeMoKRavofwY/edit#gid=1166887585
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FiNSGlii22KH1fQtY_V1CeMoKRavofwY/edit#gid=1166887585
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FiNSGlii22KH1fQtY_V1CeMoKRavofwY/edit#gid=1166887585
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FiNSGlii22KH1fQtY_V1CeMoKRavofwY/edit#gid=1166887585
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true


sobre a importância  da realização de 

viagens compartilhadas. 

7) )Reduzir consumo de combustíveis; 

Mesmo com o aumento da quantidade de 

viagens realizadas em 2022 e do aumento 

de atividades com necessidade de utilização 

de veículo trator e do equipamento 

roçadeira, o consumo de combustíveis foi 

menor em 20% quando comparado a 2019, 

visto que, os dados de  2020 e 2021 não 

foram utilizados para comparar porque 

estávamos em estado de pandemia.  

8) Reduzir emissão de poluentes emitidos 

por veículos 

Não foi possível elaborar e executar um 

planejamento de redução de emissão de 

poluentes, pois para isso, a principal 

iniciativa seria a troca da frota para 

veículos mais novos, menos poluentes e 

mais eficientes, e não há disponibilidade 

financeira e autorização legal para isso. 

Eixo 10: Gestão dos espaços construídos 

e áreas verdes 

9) Elaboração do Plano Diretor de 

Infraestrutura do Campus de Teresina 

10) Elaboração de um plano de gestão dos 

espaços construídos e áreas verdes dos 

campi fora da sede; 

 

pof=true&sd=tr

ue 

 

2022 relatorio 

combustivel.pdf - 

Google Drive 

 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

devido a 

importância do 

monitoramento 

das efetividade e 

alcance das ações 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrlNogsHcuylsOP8/edit?usp=share_link&ouid=115500965417469531247&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11A4lDNkOQzTkERU5JNdkSAEKd-5Tur4e/view
https://drive.google.com/file/d/11A4lDNkOQzTkERU5JNdkSAEKd-5Tur4e/view
https://drive.google.com/file/d/11A4lDNkOQzTkERU5JNdkSAEKd-5Tur4e/view


5 6.1.4 

Acompanhar a 

execução dos eixos 

de responsabilidade 

da PREUNI 

definidos no Plano 

de Logística 

Sustentável 

- 
100

% 

Meta prevista para 2020, 2021 E 2022: 

Ações divulgadas 

A PREUNI elaborou o Plano de 

acompanhamento do PLS 2018-2020, 

referente aos eixos atribuídos a PREUNI, 

totalizando 10 metas. 

PREUNI  

PLS 2018-2020 

(ufpi.br) 

 

CPC PDI e PDU 

 

 

 

https://ufpi.br/pls-2018-2020-preuni
https://ufpi.br/pls-2018-2020-preuni


7 TEMA ESTRATÉGICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

OBJETIVO PROMOVER GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DINAMIZAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

ITEM 

IdPDE 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 



6 7.2.1 

Implantar soluções 

de TI para atender 

75% da demanda da 

PREUNI de 

informatização de 

suas atividades 

- 
66,67 

% 

Meta 2020: Levantamento das necessidades 

Meta 2021: 20% - Alcançado 62,5% 

Meta prevista para 2022: 40%  

O levantamento das necessidades 

contempla 9 demandas, das quais 6 foram 

implementadas: 

 

1. Software para elaboração de projeto 

estrutural de edificações (adquirido e 

implementado)  

2. Software BIM Building Information 

Modeling (adquirido e implementado) 

3. Treinamento na Área de Engenharia 

(realizado)  

 4. Aquisição de software para 

gerenciamento das viagens da UFPI 

(adquirido e implementado) - Contratos 

69/2017 e 70/2017 

5 A PREUNI passou a utilizar o SINAPSE 

(implementado) para gerenciamento dos 

serviços de manutenção. 

6 Aplicativo EUFPI (adquirido), mas em 

desuso; 

7.Software de orçamento e planejamento de 

obras de engenharia; 

8. Software para cálculo e otimização de 

estruturas; 

9. Software BIM Building Information 

Modeling para Elaboração de Projetos 

Arquitetônicos. 

Coordenad

orias e 

PREUNI 

Sim 

1. processo nº 

23111.030553/20

20-20 

2. processo nº 

23111.027576/20

20-83 

3. processo nº 

23111.030553/20

20-20 

4. processo nº 

23111.027576/20

20-83 

5. SINAPSE - 

Sistema Integrado 

de 

Acompanhamento 

a Projetos e 

Serviços (ufpi.br)  

6. eUFPI – Apps 

no Google Play 

 

 

PREUNI PDU 

 

https://sinapse.ufpi.br/saps/view/public/servico.jsf?p=1%3F&id=93
https://sinapse.ufpi.br/saps/view/public/servico.jsf?p=1%3F&id=93
https://sinapse.ufpi.br/saps/view/public/servico.jsf?p=1%3F&id=93
https://sinapse.ufpi.br/saps/view/public/servico.jsf?p=1%3F&id=93
https://sinapse.ufpi.br/saps/view/public/servico.jsf?p=1%3F&id=93
https://sinapse.ufpi.br/saps/view/public/servico.jsf?p=1%3F&id=93
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ufpimobile&gl=US&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ufpimobile&gl=US&pli=1


9.1 TEMA ESTRATÉGICO INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO PROVER E GERIR OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA DA UFPI 

ITEM 

IdPDE 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 

7 9.1.1 

Prover e gerir 40% 

dos projetos de 

edificações, 

reformas, adaptações 

e ampliações da 

UFPI até 2024 

- 
57,47

% 

Meta 2020: 15% 

Meta 2021: 20% (Alcançado 57,57%) 

Meta prevista para 2022: 25% 

Até o presente momento a CP proveu e 

geriu 57,47% das 214 demandas 

contabilizadas entre processos, 

memorandos e solicitações diretas da 

administração superior. Dessas, 32 

encontram-se em desenvolvimento e 91 

foram concluídas. 

 

CP Sim 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

PREUNI PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


8 9.1.2 

Prover e gerir 100% 

da contratação / 

licitação de obras e 

serviços de 

engenharia de 

interesse da UFPI, 

de acordo com a 

demanda durante os 

exercícios de 2020-

2024 

100% 
100

% 

Meta 2020: 100% 

Meta 2021: 100% 

Meta prevista para 2022: 100% 

Os processos demandados e autorizados 

pela administração superior, encaminhados 

para a CLOS, foram licitados e contratados. 

RDC 01/2022 – Contratação de empresa 

especializada para a execução da obra de 

Construção do Prédio do Centro de 

Educação Aberta e a Distância - CEAD, no 

Campus Ministro Petrônio Portella, da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI, em 

Teresina, Piauí. 

 

CLOS Sim 
23111.033805/20 

17-34 
- PDI e PDU 

9 9.1.3 

Prover 75% da 

manutenção predial 

das edificações da 

UFPI até 2024 

30% 72% 

Meta 2020: 35% 

Meta 2021: 45% 

Meta prevista para 2022: 55% 

Em 2022, as demandas de manutenção 

predial foram recebidas via plataforma 

SINAPSE. No citado ano, foram abertos 

4.238 pedidos, dos quais 3.049 foram 

resolvidos, 33 foram cancelados e 1.156 

estão em andamento.  
 

CMP Sim 

Relatório 

Governança - 

CMPatrim 

2022.pdf - Google 

Drive 

- PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view


10 9.1.4 

Gerir 100% da 

manutenção predial 

das edificações da 

UFPI até 2024 

100% 
58.3
5% 

Meta prevista para 2022: 70% 

Os serviços de manutenção predial 

corretiva são solicitados pelo sistema 

SIG, na plataforma SINAPSE. Esta 

ferramenta permite o atendimento e 

gerenciamento das demandas enviadas à 

Coordenação de Manutenção 

Patrimonial, por meio do recebimento, 

controle da execução e retorno da 

conclusão do serviço ao setor 

competente, bem como com a geração 

dos relatórios necessários ao 

acompanhamento das demandas. Para 

as manutenções preventivas, o 

gerenciamento está sendo realizado por 

meio dos planos de manutenção e temos 

apenas 16,7% dos planos previstos em 

execução. 

CMP Parcial 

 
https://sinapse.u
fpi.br/saps/defau

lt.jsp 

- PDI e PDU 

https://sinapse.ufpi.br/saps/default.jsp
https://sinapse.ufpi.br/saps/default.jsp
https://sinapse.ufpi.br/saps/default.jsp


11 9.1.5 

Atender no mínimo 

80% das demandas 

de edificações / 

reformas / 

ampliações 

específicas no PDI 

até 2024 

- 
37,5

0% 

Meta 2020: * 

Meta 2021: 10% 

Meta prevista para 2022: 30% 

16  Projetos previstos no PDI, dos quais 06 

foram elaborados (37,50%), desses 02 

(12,50%) foram licitados, 05 (50%) não 

foram demandados pelos setores 

interessados. 

1. Sede da PREUNI; 

2. Sede do CEAD; 

3. Sistema contra incêndio da BCCB; 

4. Projeto de acessibilidade da BCCB; 

5. Instalar placas e faixas de sinalização no 

estacionamento da biblioteca, bem como 

arborizar o espaço e melhorar a iluminação 

interna e externa na biblioteca; 

6. Construir a biblioteca setorial do Centro 

de Tecnologia; 

7. Trocar ou prover melhorias estruturais no 

teto da BCCB; 

8. Construir na rádio universitária espaço 

para guardar material de consumo e uma 

sala para reuniões; 

9. Reformar e ampliar em no mínimo 30% 

o espaço utilizado pela Livraria 

universitária da UFPI; 

10. Reformar as atuais dependências da 

SCS para atender adequadamente 

especificidades das atividades do setor; 

11. Construir ou reformar um espaço 

existente para funcionar como centro de 

saúde integrado e multiprofissional para 

CP e COS Sim 

https://drive.googl

e.com/file/d/1DF

YQXUNVlD6Jgfj

GaN1abI147xU69

qun/view?usp=sh

are_link 

 

- PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1DFYQXUNVlD6JgfjGaN1abI147xU69qun/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DFYQXUNVlD6JgfjGaN1abI147xU69qun/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DFYQXUNVlD6JgfjGaN1abI147xU69qun/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DFYQXUNVlD6JgfjGaN1abI147xU69qun/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DFYQXUNVlD6JgfjGaN1abI147xU69qun/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DFYQXUNVlD6JgfjGaN1abI147xU69qun/view?usp=share_link


oferta de serviços à comunidade e 

realização de pesquisas clínicas; 

12. Construir ou reformar espaço existente 

para funcionar como laboratório 

multiusuário para biotecnologia, genômica 

e registros de sinais biológicos; 

13. Construir 1(uma) residência 

universitária para os alunos da UFPI no 

campus CAFS; 

14. Reformar as 5 (cinco) unidades 

residências universitárias existentes 

atualmente na UFPI; 

15.       Construção mais 1(um)Restaurante 

Universitário em Teresina (administração, 

armazenamento, produção e distribuição de 

refeições) 

16. Reforma das 6 (Seis) cozinhas e 

refeitório dos Restaurante Universitário 

 

 

12 9.1.6 

Implantar a 

infraestrutura física 

definitiva da 

PREUNI, em uma 

única sede, até 2024 

- 5% 

Meta 2020: 5% 

Meta 2021: 15% 

Meta 2022: 25% 

Estudo preliminar elaborado, em fase de 

revalidação, representando 5% da meta. 

Não possui dotação orçamentária. 

 

CP Não 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, caso 

julgue oportuno  

ADM PDI e PDU 

 

 



9.2 TEMA ESTRATÉGICO INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO PROVER E GERIR  GESTÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA DA UFPI 

ITEM 

IdPDE 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 



13 9.2.1 

Melhorar em 10% a 

segurança pessoal e 

patrimonial da UFPI 

até 2024 

- 6% 

Meta 2020: 1% 

Meta 2021: 3% 

Meta 2022: 7% 

 

1. Conclusão do planejamento do processo 

para aquisição de coletes balísticos, 

algemas, fardamentos e outros equipamentos 

para uso da Divisão de Vigilância 

(23111.026693/2020-62); 

2. Criação da Coordenadoria de Segurança e 

Vigilância – CSV; 

3. Tratativas para Termo de Cooperação 

com a polícia militar e a polícia federal; 

4. Descentralização da vigilância 

implementada no CT, CCN e CCE; 

5. Aquisição de TV’s para descentralização 

do monitoramento; 

6. Aquisição de rádios para melhorar 

comunicação entre vigias e vigilância 

armada;  

7. Aquisição de câmeras do sistema de 

monitoramento; e 

8. Redução no número de boletins de 

ocorrências registrados em 2022. 

 

Obs.:Redução de postos e rondas dos 

Contratos Nº 16/2020 e Nº 17/2020; 

CSV Sim 

1. processo nº 

23111.026693/20

20-62 

 

2. Resolução 

CAD/UFPI nº 85 

de 13 de outubro 

de 2022 

 

3. UFPI, PM e PF 

discutem 

estratégias para 

reforçar 

segurança no 

Campus de 

Teresina 

 

6.  processo nº 

23111.039361/20

20-48 

 

8. Anexo 1 

PREUNI PDI e PDU 

https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/46746-ufpi-pm-e-pf-discutem-estrategias-para-reforcar-seguranca-no-campus-de-teresina
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/46746-ufpi-pm-e-pf-discutem-estrategias-para-reforcar-seguranca-no-campus-de-teresina
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/46746-ufpi-pm-e-pf-discutem-estrategias-para-reforcar-seguranca-no-campus-de-teresina
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/46746-ufpi-pm-e-pf-discutem-estrategias-para-reforcar-seguranca-no-campus-de-teresina
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/46746-ufpi-pm-e-pf-discutem-estrategias-para-reforcar-seguranca-no-campus-de-teresina
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/46746-ufpi-pm-e-pf-discutem-estrategias-para-reforcar-seguranca-no-campus-de-teresina
https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/46746-ufpi-pm-e-pf-discutem-estrategias-para-reforcar-seguranca-no-campus-de-teresina


14 9.2.2 

Implantar 

projeto/programa de 

gestão ambiental da 

UFPI até 2024 

- 25% 

Meta prevista para 2020: Levantament o das 

demandas 

Meta prevista para 2021: Projeto/ Programa 

implementa do 

Meta prevista para 2022: Projeto/ Programa 

implementado e executado 

Com o retorno das atividades presenciais, o 

levantamento dos resíduos recicláveis, 

comuns e especiais foi realizado em 2022. 

Em 2023 será elaborado, a partir desses 

dados reais, o Projeto de Gestão Ambiental 

da UFPI. 

Foi realizado o levantamento de demandas 

parcialmente, entre elas os resíduos 

coletados diariamente (recicláveis, comuns e 

especiais). No entanto, em virtude da 

pandemia, e considerando a paralisação da 

maioria das atividades presenciais na UFPI, 

ficou impraticável o levantamento efetivo 

porque a demanda de resíduos deve refletir a 

quantidade gerada com a Universidade em 

pleno funcionamento para que se possa 

avaliar com mais precisão a real quantidade 

de resíduos e assim, implantar o 

projeto/programa de gestão ambiental da 

UFPI até 2024. A previsão é de que esse 

levantamento seja concluído ainda em 2022, 

caso haja o retorno total das atividades 

presenciais. 

Dados de resíduos coletados entre 2020-

CSO Parcial 

Levantamento 

de resíduos 

2022.xlsx - 

Planilhas Google 

https://ufpi.br/ul

timas-noticias-

ufpi/47711-

campanha-

estimula-

consumo-

consciente-e-

sustentavel-de-

energia-eletrica-

na-ufpi 

 

 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

DGA PDI e PDU 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FiNSGlii22KH1fQtY_V1CeMoKRavofwY/edit#gid=1166887585
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FiNSGlii22KH1fQtY_V1CeMoKRavofwY/edit#gid=1166887585
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FiNSGlii22KH1fQtY_V1CeMoKRavofwY/edit#gid=1166887585
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FiNSGlii22KH1fQtY_V1CeMoKRavofwY/edit#gid=1166887585
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi


2021 

PDU 2020-2022 (ufpi.br) 

15 9.2.3 

Adaptar e regularizar 

100% das 

edificações 

existentes para as 

normas de combate a 

incêndio e pânico 

nos Campi 

- ? 

Meta 2020: 20% 

Meta 2021: 25% - Alcançado 11,87%  

Meta prevista para 2022: 50%  

  

Até o momento foram ou estão em 

desenvolvimento projetos de combate a 

incêndio e pânico que totalizam 23,15% das 

edificações da UFPI. 

 

CP, COS e 

PREUNI 
Parcial 

 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

 

DGOV:. Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

ADM PDI e PDU 

16 9.2.4 

Implantar sistema 

contra incêndio na 

BCCB 

- 0% 

Meta 2020: Elaborar demanda 

Meta 2021: Licitar projeto 

Meta 2022: Sistema implantado 

1ª etapa licitada em 2020 e se encontra em 

andamento (23111.026680/2020-25); a 2ª 

etapa encontra-se em elaboração com 

previsão de submissão ao corpo de 

bombeiros em 2022 (nº do 073956/2019-

96).  

CP, COS e 

PREUNI 
Não 

23111.026680/20

20-25 

DGOV:. Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

ADM PDI e PDU 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


9.3 TEMA ESTRATÉGICO INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO DESENVOLVER, IMPLANTAR E EXECUTAR PROJETO INSTITUCIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

ITEM 

IdPDE 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 

17 9.3.1 

Elaborar, executar e 

acompanhar projeto 

de eficiência 

energética 

- - 

Meta prevista para 2022: projeto elaborado 

e em execução  

A elaboração do programa de eficiência 

energética está sob a responsabilidade da 

Comissão Interna de Conservação de 

Energia (CICE) e ainda não foi 

encaminhado à PREUNI. 

CMP  Não 

Aguardando a 

elaboração do 

plano de 

eficiencia 

energetica.  

 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

CICE PDI e PDU 

18 9.3.2 

Elaborar diagnóstico 

da situação atual até 

2021 

- - 

Meta prevista para 2022: projeto elaborado 

A elaboração do programa de eficiência 

energética está sob a responsabilidade da 

Comissão Interna de Conservação de 

Energia (CICE) e ainda não foi 

encaminhado à PREUNI. 

CMP  Não 

Aguardando a 

elaboração do 

plano de 

eficiencia 

energetica. 

 

DGOV:. Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

CICE PDI e PDU 



19 9.3.3 

Avaliar até 2022 as 

soluções a serem 

adotadas 

- - 

Meta prevista para 2022: Avaliação 

concluída 

A elaboração do programa de eficiência 

energética está sob a responsabilidade da 

Comissão Interna de Conservação de 

Energia (CICE) e ainda não foi 

encaminhado à PREUNI. 

CMP  Não 

Aguardando a 

elaboração do 

plano de 

eficiencia 

energetica. 

 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

CICE PDI e PDU 

20 9.3.4 

Implantar 40% do 

projeto de energia 

solar institucional 

até 2024 

- - 

Meta prevista para 2022: 20% 

A elaboração do programa de eficiência 

energética está sob a responsabilidade da 

Comissão Interna de Conservação de 

Energia (CICE) e ainda não foi 

encaminhado à PREUNI. 

CMP  Não 

Aguardando a 

elaboração do 

plano de 

eficiencia 

energetica. 

 

DGOV:. Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

CICE PDI e PDU 

 

 

 



9.4 TEMA ESTRATÉGICO INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO PROJETAR INFRAESTRUTURA PREDIAL E VIÁRIA VOLTADA À ACESSIBILIDADE 

ITEM 

IdPDE 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 

21 9.4.1 

Projetar 

infraestrutura predial 

voltada à 

acessibilidade de 

50% das edificações 

da UFPI até 2024 

- 
28,78

% 

Meta 2020: 15% 

Meta 2021: 25% 

Meta 2022: 35%  

Até o momento nos anos de 2020-2022 

foram ou estão em desenvolvimento 97 

projetos (meta da CP) que contemplam 

acessibilidade e totalizam 28,78% das 

edificações da UFPI. 

 

CP Parcial 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

 

DGOV:. Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

DARQ e 

DENG 
PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


22 9.4.2 

Projetar 

infraestrutura viária 

(incluindo calçadas) 

voltada à 

acessibilidade de 

20% das instalações 

da UFPI até 2024 

- 6,98% 

Meta 2020: 5% 

Meta 2021: 10% 

Meta 2022: 15% 

Em 2021 foram elaborados pela CP os 

projetos do parque ambiental e parque 

tecnológico que juntos correspondem a 

6,57% da área total da UFPI. Em 2022 

foram desenvolvidos 16 projetos que 

totalizam 0,41% da área dos Campi da 

UFPI, totalizando 6,98%. 

CP Parcial 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

 

DGOV: Sem 

evidência. 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

DARQ e 

DENG 
PDI e PDU 

23 9.4.3 

Manter infraestrutura 

predial voltada à 

acessibilidade de 

todas as edificações 

da UFPI 

100% 50% 

Meta 2020: 10% 

Meta 2021: 30% 

Meta prevista para 2022: 50% 

 

A infraestrutura predial voltada a 

acessibilidade existente na UFPI está 

sendo mantida por meio do Contrato nº 

61/2019 com objeto: Contratação de 

serviço comum de engenharia no CMPP e 

unidades externas (CCS e CEAD) 

Teresina 

CMP Sim 

Com a execução 

do contrato de 

manutenção de 

N° 61/2019 

DMP e 

DINFRA 
PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


24 9.4.4 

Manter infraestrutura 

viária (incluindo 

calçadas) voltada à 

acessibilidade de 

50% das instalações 

da UFPI 

100% 30% 

Meta 2020: 10% 

Meta 2021: 20% 

Meta prevista para 2022: 30% 

 

A infraestrutura viária voltada à 

acessibilidade existente na UFPI está 

sendo mantida por meio do Contrato nº 

61/2019 com objeto: Contratação de 

serviço comum de engenharia no CMPP e 

unidades externas (CCS e CEAD) 

Teresina. 

CMP Sim 

Com a execução 

do contrato de 

manutenção de 

N° 61/2019 

 

Relatório 

Governança - 

CMPatrim 

2022.pdf - Google 

Drive 

DMP e 

DINFRA 
PDI e PDU 

25 9.4.5 

Manter e prover a 

acessibilidade da 

frota capaz de 

atender as pessoas 

com deficiência e 

mobilidade reduzida 

até 2024 

40% 
57,14

% 

Meta 2020: 40% 

Meta 2021: 40% 

Meta prevista para 2022: 40% 

 

Foi elaborado Termo de Referência para 

contratação dos serviços em questão para 

todos os Campi. 

A frota dos Campi CPCE e CAFS e 

colégios CTBJ e CTF é capaz de atender a 

meta em virtude dos contratos Nº 35/2017 

e 38/2017. Ainda está em elaboração um 

Termo de Referência para contratação dos 

serviços em questão para o CMPP e 

CSHNB por meio do processo nº 

23111.027556/2020-41. 

CSO Sim 
23111.027556/2

020-41. 
DTRANS PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view


26 9.4.6 

Elaborar e executar 

projeto de 

acessibilidade na 

BCCB quanto à sua 

edificação, 

mobiliário, espaços e 

equipamentos 

urbanos (NBR 9050) 

- 0% 

Meta 2020: * 

Meta 2021: Elaborar projeto 

Meta 2022: Licitar projeto 

Estão sendo desenvolvidos projetos de 

acessibilidade para a BCCB e para o 

espaço de convivência Rosa dos Ventos, 

por meio dos processos nº 

23111.064917/2019-97 e 

nº23111.036859/2020-9, respectivamente. 

Houve um atraso na finalização dos 

projetos em 2022 em virtude de alterações 

de layout. Entretanto, os projetos estão em 

fase de finalização. 

CP, COS e 

PREUNI 
Não - ADM PDI e PDU 

9.5 TEMA ESTRATÉGICO INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO ELABORAR PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

ITEM 

IdPDE 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 



27 9.5.1 

Elaborar planos de 

manutenção 

preventiva de todos 

os serviços / 

demandas inerentes 

à Coordenação de 

Manutenção 

Patrimonial até 2024 

- 50% 

Meta 2020: 20% 

Meta 2021: 40% 

Meta prevista para 2022: 60% 

Foi elaborado o Plano Geral de 

Manutenção do CMPP. faltando apenas 

acrescentar as demandas de manutenção 

de splits, plataformas elevatórias, 

bebedouros, e rede de alta tensão. 

Planos de manutenção de condicionadores 

de ar tipo split, geradores, plataformas 

elevatórias e de redes de energia foram 

publicados como anexos dos editais de 

contratação dos respectivos serviços. 

Estes planos estão disponíveis no pasta do 

Google Drive da Coordenação de 

Manutenção Patrimonial e estão em 

revisão para posterior publicação no site 

da PREUNI   

 

CMP 
Parcialmen

ete 

https://ufpi.br/soli

citacao-de-

manutencao  

 

https://drive.goo
gle.com/drive/fol
ders/1n9DHRL3

yLTTl-
V74ZID81KPAg
ysfR39C?usp=s

hare_link 
 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

DMP e 

DINFRA 
PDI e PDU 

https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao
https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao
https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao
https://drive.google.com/drive/folders/1n9DHRL3yLTTl-V74ZID81KPAgysfR39C?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n9DHRL3yLTTl-V74ZID81KPAgysfR39C?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n9DHRL3yLTTl-V74ZID81KPAgysfR39C?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n9DHRL3yLTTl-V74ZID81KPAgysfR39C?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n9DHRL3yLTTl-V74ZID81KPAgysfR39C?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n9DHRL3yLTTl-V74ZID81KPAgysfR39C?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n9DHRL3yLTTl-V74ZID81KPAgysfR39C?usp=share_link


28 9.5.2 

Registrar planos de 

manutenção 

preventiva de 75% 

dos serviços / 

demandas inerentes 

à Coordenação de 

Manutenção 

Patrimonial até 2024 

- 40% 

Meta 2020: 10% 

Meta 2021: 30% 

Meta prevista para 2022: 40% 

Os planos de manutenção de geradores de 

energia e de plataformas elevatórias foram 

inseridos como anexo ao edital de 

contratação destes serviços. Estes planos 

estão em revisão para posterior publicação 

na página da PREUNI. 

 

 

CMP SIM 

https://ufpi.br/soli

citacao-de-

manutencao  

 

Geradores - 

https://ufpi.br/ar
quivos_downloa
d/arquivos/PRA

D_-
_GC/CONTRAT
OS_2021/22_20
21/TERMO_DE
_CONTRATO_2

2-
2021_LP_TOTA
L_SERVICE_-
_ASSINADO__

DOU.pdf 
 

Plataformas 

elevatórias - 

https://drive.goo
gle.com/file/d/1
HusMpDGQD9J
jm7AycedMkcmj
TRJD327c/view
?usp=share_link 

 

https://drive.googl

e.com/file/d/1Hus

MpDGQD9Jjm7

AycedMkcmjTRJ

CPC PDI e PDU 

https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao
https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao
https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_22-2021_LP_TOTAL_SERVICE_-_ASSINADO__DOU.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link


D327c/view?usp=

share_link  

29 9.5.3 

     Implantar planos 

de manutenção 

preventiva de 50% 

dos serviços/ 

demandas inerentes 

à Coordenação de 

Manutenção 

Patrimonial até 2024 

- 16,7% 

Meta 2020: 0% 

Meta 2021: 10% 

Meta prevista para 2022: 30% 

 

Foi elaborado o Plano Geral de 

Manutenção do CMPP, publicado na 

página da PREUNI, no qual constam, 19 

serviços que são continuamente realizados 

pela CMP, sendo que 03 deles (16,7%) 

estão sendo manutenidos de forma 

preventiva: 

- Manutenção de redes elétrica de 

baixa tensão; 

- Manutenção de redes elétrica de 

média tensão; e 

     - Operação e manutenção de geradores. 

CMP Parcial 

Relatório CMP - 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1e

KqUFxq9if7IGC

7Wyp8lA86Z7X

hFjX2w/view?us

p=share_link 

 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

DMP e 

DINFRA 
PDI e PDU 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJD327c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link


9.6 TEMA ESTRATÉGICO INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO 

ITEM 

IdPDE 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 

30 9.6.1 

Atender 80% da 

demanda por 

melhorias nos 

sistemas de 

drenagem dos Campi 

até 2024 

- - 

Meta 2020: 40% 

Meta 2021: 50% 

Meta 2022: 60% 

 

1. Demandas de manutenção estão sendo 

atendidas por meio do contrato de 

manutenção de N° 61/2019.  

 

2.Em 2020-2022 encontram-se em 

elaboração na CP 37 projetos que incluem 

melhorias de drenagem totalizando 

80,43% de todas as demandas. 

 

CP e CMP Sim 

1. Relatório 

CMP - 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1e

KqUFxq9if7IGC

7Wyp8lA86Z7X

hFjX2w/view?us

p=share_link 

2. 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

 

 PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


31 9.6.2 

Atender 90% da 

demanda por 

melhorias nos 

sistemas de coleta e 

tratamento de esgoto 

dos Campi até 2024 

- - 

Meta 2020: 40% 

Meta 2021: 60% 

Meta 2022: 70% 

1. Em relação aos serviços de manutenção 

solicitados, foram realizados por meio 

contrato nº 61/2019 e do Contrato Nº 

02/2018 com objeto Fornecimento de 

Água Tratada e/ou de Coleta e 

Tratamento de Esgotamento Sanitário, 

destinado a atender às instalações da 

Universidade Federal do Piauí, no 

Município de Teresina. 

2. Em 2020-2022 encontram-se em 

elaboração na CP 27 projetos que incluem 

melhorias no sistema de coleta e 

tratamento de esgoto, que correspondem a 

75% de todas as demandas enviadas à CP. 

 

CP e CMP Sim 

1. A CMP já 

mantém 100% 

do sistema. 

Contrato nº 

02/2018 - 

https://ufpi.br/
arquivos_do
wnload/arqui
vos/PRAD_-
_GC/002201
8/Contrato_0

2-
2018_%C3%
81guas_de_
Teresina__D

OU_1.pdf 
 

2. 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

 PDI e PDU 

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina__DOU_1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


32 9.6.3 

Atender 100% da 

demanda por 

melhorias nos 

sistemas de 

abastecimento de 

água dos Campi até 

2024 

- 80% 

Meta 2020: * 

Meta 2021: 75% 

Meta 2022: 80% 

1. Em relação aos serviços de manutenção 

solicitados, foram realizados por meio 

contrato no 61/2019 e do Contrato No 

02/2018 com objeto Fornecimento de 

Água Tratada e/ou de Coleta e 

Tratamento de Esgotamento Sanitário, 

destinado a atender aos prédios da 

contratante que abrigam a Universidade 

Federal do Piauí, no Município de 

Teresina. 

2. Em 2020- 2022 foram geridos pela CP 

42 processos que tratam de melhorias no 

abastecimento d'água totalizando 82,85% 

da demanda. 

CP e CMP Sim 

1. A CMP já 

mantém 100% do 

sistema. Relatório 

Governança - 

CMPatrim 

2022.pdf - Google 

Drive 

 

2. 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

 PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


33 9.6.4 

Atender 50% da 

demanda por 

melhorias nos 

sistemas de 

fornecimento de 

energia dos Campi 

até 2024   

- 30% 

Meta 2020: 10% 

Meta 2021: 20% 

Meta 2022: 30% 

1. Em relação aos serviços de manutenção 

solicitados, foram realizados por meio 

contrato no 61/2019 e do Contrato No 

02/2018 com objeto Fornecimento de 

Água Tratada e/ou de Coleta e 

Tratamento de Esgotamento Sanitário, 

destinado a atender aos prédios da 

contratante que abrigam a Universidade 

Federal do Piauí, no Município de 

Teresina. 

2. Em 2020- 2022 encontram-se em 

elaboração na Coordenadoria de Projetos 

45 projetos que incluem melhorias no 

sistema de fornecimento de energia, dos 

quais 9 processos foram concluídos, 

totalizando 78,95% das demandas. As 

demandas de manutenção são atendidas 

por meio do contrato de nº 09/2018 com 

objeto “Prestação de serviço contínuo de 

manutenção preventiva e corretiva da rede 

elétrica de alta e baixa tensão, para 

atender demandas do CMPP” e do 

contrato nº 61/2019 com objeto 

“Contratação de serviço comum de 

engenharia para o CMPP e unidades 

externas (CCS e CEAD)” 

Contratos Nº 09/2018 e Nº 61/2019. 

 

 

CMP Sim 

1. A CMP já 

mantém 100% do 

sistema. Relatório 

CMP - 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1e

KqUFxq9if7IGC

7Wyp8lA86Z7X

hFjX2w/view?us

p=share_link 

 

 

2. 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

 

 PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


34 9.6.5 

Atender 30% da 

demanda por 

melhoria nos 

sistemas de 

iluminação dos 

campi até 2024 

- ? 

META 2020 - 5%  

META 2021 - (10% CMP e CP) – 

Alcançado 37,83% 

META 2022 - 15% 

As demandas de manutenção são 

atendidas por meio do contrato de no 

09/2018 e baixa tensão, para atender 

demandas do CMPP” e do contrato no 

61/2019 com objeto “Contratação de 

serviço comum de engenharia para o 

CMPP e unidades externas (CCS e 

CEAD)” Contratos No 09/2018 e No 

61/2019. 

SEMPRE QUE POSSIVEL AS 

LAMPADAS QUEIMADAS SAO 

SUBTITUIDOS POR LAMPADAS LED. 

Em 2020- 2022 foram finalizados na 

Coordenadoria de Projetos 59 projetos 

que contemplam iluminação totalizando 

81,94% da demanda. 

A demanda é atendida por meio do 

contrato de nº 09/2018 com objeto 

“Prestação de serviço contínuo de 

manutenção preventiva e corretiva da rede 

elétrica de alta e baixa tensão, para 

atender demandas do CMPP” e do 

contrato nº 61/2019 com objeto 

“Contratação de serviço comum de 

engenharia para o CMPP e unidades 

externas (CCS e CEAD) Teresina -PI.” 

Contratos Nº 09/2018 e Nº 61/2019 

 

CP e CMP Sim 

1. A CMP já 

mantém 100% do 

sistema.  

Relatório CMP - 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1e

KqUFxq9if7IGC

7Wyp8lA86Z7X

hFjX2w/view?us

p=share_link 

 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

 

 PDI e PDU 

https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


35 9.6.6 

     Implantar 100% 

da demanda por 

sistemas de 

tratamento e controle 

da qualidade de água 

nos Campi até 2024  

- - 

CONVIDAR A CSO OU GESTÃO 

AMBIENTAL 

Meta prevista para 2022: 50% 

CMP e 

CSO 
    

36 9.6.7 

Atender 80% da 

demanda por 

recuperação e 

ampliação do 

sistema viário dos 

Campi até 2024 

- - 

META 2020 - 60% 

META 2021 - 65%– Alcançado 60% 

META 2022 -70% 

 

As demandas contínuas são atendidas por 

meio do Contrato n° 61/2019 com objeto 

“Contratação de serviço comum de 

engenharia para o CMPP e unidades 

externas (CCS e 

CEAD) Teresina -PI.” 

 

Em 2020- 2022 foram geridos na 

Coordenadoria de Projetos 35 projetos 

que contemplam demandas por 

recuperação e ampliação do sistema viário 

dos Campi totalizando 77,78% do total de 

demandas.   

CP e CMP Não 

Relatório CMP - 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1e

KqUFxq9if7IGC

7Wyp8lA86Z7X

hFjX2w/view?us

p=share_link 

 

https://drive.googl

e.com/file/d/1qR

RWPkIEvVp1-

RmqLBkkeMmUi

RtEAwBk/view?u

sp=share_link 

 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

 

 PDI e PDU 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8lA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link


9.7 TEMA ESTRATÉGICO  INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO EXECUTAR MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL 

ITE

M 

IdPDE 

(Código 

da 

meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S

) 

RESPONSÁ

VEL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍD

A 

(Sim/Não/Pa

rcial) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a 

meta foi alcançada) 

37 9.7.1 

Instalar placas e 

faixas de 

sinalização no 

estacionamento da 

biblioteca, bem 

como arborizar o 

espaço e melhorar 

a iluminação 

interna e externa 

na biblioteca 

- - 

META 2020 - Elaborar projeto 

META 2021 - Executar projeto 

Meta prevista para 2022: Executar projeto 

O projeto (meta da CP) em questão está em andamento 

por meio do processo 23111.036859/2020-90 e tem 

previsão de conclusão no final de 2023. 

CP Não 

23111.036859/

2020-90 

DGOV: 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, 

dado a 

continuidade da 

demanda 

 PDI e PDU 

38 9.7.2 

Construir a 

biblioteca setorial 

do Centro de 

Tecnologia 

- 0% 

Meta prevista para 2022: Biblioteca construída 

A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o 

processo com o Programa de Necessidades do 

demandante 

CP e COS Não 

DGOV: 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, 

dado a 

continuidade da 

demanda 

CT PDI e PDU 



39 9.7.3 

Trocar ou prover 

melhorias 

estruturais no teto 

da BCCB 

- 90% 

Meta prevista para 2022: Obra concluída 

Obra em andamento. 

O projeto foi elaborado e licitado com objeto “Reforma 

do Centro de Convivência para adequação do Sistema de 

Combate a Incêndio e Pânico – 1ª etapa”.  

CP e COS Parcial 

23111.026680/

2020-25 

DGOV: 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, 

dado a 

continuidade da 

demanda 

- PDI e PDU 

40 9.7.4 

Construir na rádio 

universitária 

espaço para 

guardar material 

de consumo e uma 

sala para reuniões 

- 0% 

META 2020 - * 

META 2021 – * 

Meta prevista para 2022: Elaborar projeto 

A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o 

processo com o Programa de Necessidades do 

demandante 

CP e COS Não 

DGOV: 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, 

dado a 

continuidade da 

demanda 

SCS PDI e PDU 

41 9.7.5 

Reformar e 

ampliar em no 

mínimo 30% o 

espaço utilizado 

pela Livraria 

Universitária da 

UFPI 

- 0% 

META 2020 - * 

META 2021 – * 

Meta prevista para 2022: Elaborar projeto 

A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o 

processo com o Programa de Necessidades do 

demandante 

CP e COS Não 

DGOV: 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, 

dado a 

continuidade da 

demanda 

SCS PDI e PDU 



42 9.7.6 

Reformar as atuais 

dependências da 

SCS para atender 

adequadamente 

especificidades 

das atividades do 

setor 

- 0% 

Meta prevista para 2022: Elaborar projeto 

A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o 

processo com o Programa de Necessidades do 

demandante 

CP e COS Não 

DGOV: 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, 

dado a 

continuidade da 

demanda 

SCS PDI e PDU 

43 9.7.7 

Construir ou 

reformar um 

espaço existente 

para funcionar 

como centro de 

saúde integrado e 

multiprofissional 

para oferta de 

serviços à 

comunidade e 

realização de 

pesquisas clínicas 

- 0% 

Meta prevista para 2022: Elaborar projeto 

A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o 

processo com o Programa de Necessidades do 

demandante 

CP e COS Não 

DGOV: 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, 

dado a 

continuidade da 

demanda 

CCS PDI e PDU 

44 9.7.8 

Construir ou 

reformar espaço 

existente para 

funcionar como 

laboratório 

multiusuário para 

biotecnologia, 

genômica e 

registros de sinais 

biológicos 

- 0% 

META 2020 - * 

META 2021 – Elaborar projeto 

Meta prevista para 2022: Elaborar projeto 

A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o 

processo com o Programa de Necessidades do 

demandante 

CP e COS Não 

DGOV: 

Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, 

dado a 

continuidade da 

demanda 

- PDI e PDU 

 

 



10 TEMA ESTRATÉGICO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

OBJETIVO PROMOVER PROJETOS DE ASSISTÊNCIA, MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 

ITEM 

IdPDE 

(Código 

da meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 

RESPONSÁV

EL (IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU) 2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 

(Sim/Não/Parci

al) 

EVIDENCIAR 

(Informar links para 

documentos que 

comprovem que a meta 

foi alcançada) 

45 10.4.3 

Construir uma 

residência 

universitária para os 

alunos da UFPI no 

Campus CAFS 

- - 

META 2020 - Planejamento , análises, 

elaboração de projeto, dotação 

orçamentária  

META 2021 – Elaboração do projeto 

básico 

Meta prevista para 2022: Realização do 

processo licitatório 

A CP/PREUNI até dezembro/2022 não 

recebeu o processo com o Programa de 

Necessidades do demandante 

CP Não 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

PRAEC PDI e PDU 



46 10.4.4 

Reformar as cinco 

unidades residências 

universitárias 

existentes 

atualmente na UFPI 

  

META 2020 - Planejamento , análises, 

elaboração de projeto, dotação 

orçamentária  

META 2021 - Elaboração do projeto 

básico e licitação 

Meta prevista para 2022: Reforma da 

unidade Picos 

Até 2022 A CP/PREUNI recebeu apenas 

01 processo com o Programa de 

Necessidades de Reforma de Residência 

no CMPP, este possui projeto concluído - 

processo n°23111.008696/2016-36 

aguardando recurso. Falta os demandantes 

abrirem os processos das demais 

residências. 

CP e COS Não 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

PRAEC  

47 10.4.5 

Construção de mais 

um restaurante 

universitário em 

Teresina 

(administração, 

armazenamento, 

produção e 

distribuição de 

refeições). 

- - 

META 2020 - Planejamento , análises, 

elaboração de projeto, dotação 

orçamentária 

META 2021 - Elaboração do Projeto 

básico e licitação 

Meta prevista para 2022: Início da 

construção 

A CP/PREUNI até dezembro/2021 não 

recebeu o processo com o Programa de 

Necessidades do demandante 

CP e COS Não 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

PRAEC  



48 10.4.6 

Reforma das seis 

cozinhas e 

refeitórios dos 6 

restaurantes 

universitários 

- - 

META 2020 - Planejamento , análises, 

elaboração de projeto, dotação 

orçamentária  

META 2021 - Elaboração do projeto 

básico e licitação 

Meta prevista para 2022: Início das 

reformas 

Foram licitadas, por meio do processo 

23111. 029733/2020-44, a Reforma do 

RU Central e RU do CCA, no entanto, o 

contrato foi rescindido. 

Em 2022 foram atualizados os projetos e 

orçamento para reforma do RU 3 - CCA, 

com abertura de processo licitatório 

previsto para 2023. 

A CP/PREUNI até dezembro/2022 não 

recebeu por parte do demandante os 

processos com o Programa de 

Necessidades dos demais Restaurantes 

Universitários. 

CP e COS Não 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

PRAEC  

49 10.4.7 

Implantar até 2024 

transporte acessível 

para circulação no 

Campus Ministro 

Petrônio Portella 

  

Meta prevista para 2022: Ter o transporte 

acessível 

Foi concluído o Termo de Referência com 

objeto de “Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de 

locação de veículos para a frota fixa e na 

locação de veículos por acionamento para 

todos os Campi” que visa atender a meta 

em questão.  

23111.027556/2020-41 

CSO Não 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado 

a continuidade da 

demanda 

CPC e 

PRAEC 
 

 

Inserir Ações não previstas no PDU 



 

2. Considerações Finais  

 

2.1 Justificativa do porquê das metas/objetivos definidos para 2022 (no PDI ou PDU) não terem sido atingidos parcial ou 

integralmente; 

2.2 Discriminar as metas/objetivos definidos em 2022, pela unidade, que não foram atingidos e que serão reprogramados 

respectivamente para os anos de 2023  e 2024.  

 

 

Comentário DGOV 
 

 

Sugerimos aprimorar a estratificação no plano operacional das estratégias para o alcance das 

metas com o objetivo de prover uma maior eficiência e distribuição de esforços no acompanhamento anual 

do plano tático. Considerando este ser o primeiro planejamento estratégico da UFPI, que segue as 

recomendações das boas práticas de governança, orientado pelas funções de controlar, avaliar e 

monitorar sua execução, parabenizamos a PREUNI pelo esforço e trabalho realizado. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

ITEM DESCRIÇÃO 2019 2020 2021 2022 

 1 AGRESSÃO ENTRE SERVIDORES/ESTUDANTES 5     01 

2 FURTOS 20 08 07 09 



3 ACIDENTES VEICULARES 6   04 01 

4 ASSALTO À MÃO ARMADA 4     05 

5 TENTATIVA DE ROUBO DE ARMA DE VIGILANTE 1      

6 INCÊNDIOS     01 01 

7 AGRESSÃO A ANIMAIS 2      

8 VANDALISMO 2 02 03  

9 MANIFESTAÇÕES 2      

10 FESTAS NÃO AUTORIZADA 8      

11 INVASÕES 1      

12 PERDAS DE BENS DA UFPI   01    

13 TENTATIVA DE ARROMBAMENTOS   02    

14 ROUBO DE ARMA DE VIGILANTE 1      

15 DANOS À BENS DE TERCEIROS    04 

17 OUTROS    04 

  TOTAL 52 13 15 25 

Fonte: Divisão de Vigilância/Coordenadoria de Serviços Operacionais/PREUNI, 2022. 

 


