MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
Campus Universitário “Ministro Petrônio Portella” – Bairro Ininga – CEP 64049-550 – Teresina-PI.

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PROPESQI

MONITORAMENTO PDU-2020-2022

O monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) acontece anualmente em duas etapas: uma de acompanhamento dos
resultados do ano anterior (2020) e outra de elaboração do Plano Operacional do ano corrente (2021).
Quadro 01 - PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DE 2020

……………………..…………………………….

02

Quadro 02 - PAINEL DO PLANO OPERACIONAL DE METAS DE 2021

…………………………………………………...

07

Quadro 03 - PAINEL DE ESTRATÉGIAS E PLANO DE AÇÕES 2021

……………………………………………………

09

1
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ETAPA DE ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DE 2020

Segue demonstrativo com objetivos e metas estabelecidas para o ano de 2020 e na coluna Acompanhamento os informes sobre a meta
e link relacionado.

Quadro 01 - PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DE 2020
UNIDADE
2
OBJETIVO
ITEM
IdPDE¹

TEMA ESTRATÉGICO
META

PROPESQI
PESQUISA E INOVAÇÃO
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE INCENTIVO À PESQUISA DA UFPI
CENÁRIO
SITUAÇÃO
RESPONSÁ
VEL²
ATUAL
2022
2020
CONCLUÍD
2021
A
(Sim/Não/
Parcial)
3.078
3.373
2.809
CPESI
Sim

1

2.1.1

Ampliar a produção científica da UFPI indexados na
Web of Science – WOS em 58%

2

2.1.2

Aumentar para 70% o total das produções científicas
classificadas nos estratos A1, A2 e B1 (ou
equivalentes)

67%

68%

66%

CPESI

Sim

3

2.1.3

Aumentar para 36 o número de bolsas PQ/CNPq
anuais (ou bolsa equivalente), que corresponde a um
aumento de 50% se comparado ao ano de 2019

28

30

26

CPESI

Não

4

2.1.4

Ampliar captação de recursos financeiros externos em
26%

R$
4.143.355,5

R$
4.339.336,2

R$
3.956.226,00

CPESI

Sim

5

2.1.5

Ampliar o número de citações por artigos publicados
no período de 5 (cinco) anos em 100%

3,45

3,94

2,54

CPESI

Sim

2

ACOMPANHAMENTO

APOIO³

ORIGEM
4

EVIDENCIAR
(Informar links para documentos que
comprovem que a meta foi alcançada)
A UFPI alcançou a marca de 3.486 produções
indexadas na Web of Science (WoS) nos
últimos 5 anos (2016-2020), ultrapassando
consideravelmente a meta estabelecida.
Conforme: http://appswebofknowledge.ez17.periodicos.capes.gov.br/
Search.do?
product=WOS&SID=5ESWiw8AoZ1wY9Z6jf
W&search_mode=GeneralSearch&prID=1e6ff
57c-c747-4c5c-bbbe-c453923fac93
Percentual de produção nos estratos
Qualis/CAPES A1, A2 e B1 (ou equivalentes)
por ano.
http://lattes.cnpq.br/ e
https://sucupira.capes.gov.br/
O número de bolsas PQ/CNPq anuais (ou
bolsas equivalentes) em 2020 foi 16.
Conforme a Plataforma Carlos Chagas,
Módulo “Gestores Institucionais”
http://dadosabertos.cnpq.br/pt_BR
A captação de recursos financeiros externos
atingiu a marca de R$ 5.806.277,00 em 2020
conforme verificável em consulta ao Portal de
Dados Abertos do CNPq. Site:
http://dadosabertos.cnpq.br/pt_BR
A média de citações por artigos publicados no
período de cinco anos corresponde a 3,21

PRPG;
Unidades
acadêmicas

PDI

PRPG;
Unidades
acadêmicas

PDI

PRPG;
Unidades
acadêmicas

PDI

PRPG;
Unidades
acadêmicas
;
PROPLAN
PRPG;
Unidades

PDI

PDI

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PROPESQI
MONITORAMENTO PDU-2020-2022

6

2.1.6

Promover 9 (nove) palestras anuais sobre temas
relevantes de forma acessível ao público geral

9

9

9

CPESI

Não

7

2.1.7

Criar projeto para que o SIC e SDTI possam receber
submissões de pesquisas externas à instituição

1

1

1

CPESI

Não

8

2.1.8

Aumentar em 27% o número de discentes envolvidos
no programa de iniciação científica

1.037

1.087

988

CPESI

Sim

9

2.19

Promover 100% da adequação e assegurar o
cumprimento das normas institucionais e legislação
vigente
TEMA ESTRATÉGICO
OBJETIVO
Credenciar 1 (um) laboratório da UFPI na EMBRAPII

2

4

2

PROPESQI

Sim

2

PESQUISA E INOVAÇÃO
IMPLANTAR PROGRAMAS DE VALORIZAÇÃO DA INOVAÇÃO
0
0
0
CIP
Não

10

2.2.1

11

2.2.2

Aumentar para 6 (seis) o número de bolsas DT/CNPq
(ou bolsa equivalente), que corresponde a um
aumento de 200% se comparado ao ano de 2019.

1

1

2

CPESI

Não

12

2.2.3

Aumentar o número de artigos publicados em
coautoria com pesquisador vinculado ao setor
produtivo em 100%

78

80

60

CPESI

Sim

13

2.2.4

Aumentar em 200% o número de discentes envolvidos
em programa de iniciação tecnológica

69

88

50

CPESI

Não

14

2.2.5

Ampliar a captação de recursos para desenvolvimento
na área tecnológica e industrial em 100%

R$
124.000,00

R$
124.000,00

R$ 124.000,00

CIP

Sim

15

2.2.6

Realizar 1 (uma) palestra ou workshop anual sobre
instrumentos legais de apoio à pesquisa e inovação

1

1

1

CIP;
NINTEC

Sim

16

2.2.7

Aumentar o número de registros de propriedade
intelectual em 100%

73

83

63

NINTEC

Sim

3

segundo consulta Web of Science - WOS, por
meio do Portal de Periódicos da CAPES/MEC.
Palestras com temas acessíveis ao público
geral. Conforme:
Programação do II SIUFPI 2020 em:
https://siufpi2020.ufpi.br//programacao.php
Submissões de pesquisas externas à instituição
no SIC e SDTI, devido a crise de
enfrentamento à pandemia do Covid-19.
Número de discentes envolvidos no Programa
de Iniciação Científica
Conforme:
SIGAA/Pesquisa/IC/Alunos de Iniciação
Científica/Gerenciar
Quantidade de revisões realizadas. Relatório de
atividades. Disponível em:
https://ufpi.br/documentos-propesqi

acadêmicas

Submissão ao edital 01/2020 (EMBRAPII),
prospecção de laboratórios para
credenciamento e diálogo com empresas
regionais, mas sem êxito na habilitação.
Disponível em:
https://embrapii.org.br/chamadas-publicas/cha
mada-publica-01-2020-abertura/
As submissões realizadas não lograram êxito
no certame.
Conforme: Plataforma Carlos Chagas: Módulo
“Gestores Institucionais”
Artigos publicados em coautoria com
pesquisador vinculado ao setor produtivo por
ano.
http://lattes.cnpq.br/ e
https://sucupira.capes.gov.br/
Número de discentes envolvidos no Programa
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação – PIBITI e ITV.
Conforme:
SIGAA/Pesquisa/IC/Alunos de Iniciação
Científica/Gerenciar
A captação de recursos para desenvolvimento
tecnológico e industrial atingiu a marca de R$
200.932,00 em 2020 conforme verificável em
consulta ao Portal de Dados Abertos do CNPq.
Site: http://dadosabertos.cnpq.br/pt_BR
Promoção da palestra “ Criando o Futuro Qual o seu plano?”, proferida por Dr. Joel José
Puga Coelho Rodrigues no XII SDTI/II SIUPI.
Conforme:
https://siufpi2020.ufpi.br/programacao.php.
Houve 13 (treze) pedidos de registros de
propriedade intelectual, conforme
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginContr

PRPG;
Unidades
acadêmicas

PDI

Unidades
acadêmicas

PDI

Unidades
acadêmicas

PDI

PROPLAN

PDU

Unidades
acadêmicas

PDI

Unidades
acadêmicas

PDI

Unidades
acadêmicas

PDI

Unidades
acadêmicas

PDI

PROPLAN
; Unidades
acadêmicas

PDI

Unidades
acadêmicas

PDI

NINTEC;
Unidades
acadêmicas

PDI
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2.2.8

Licenciamento/exploração de mais 2 (duas)
propriedades intelectuais

0

1

0

NINTEC

Não

18

2.2.9

Criar 1 (um) parque científico e tecnológico

0

1

0

CIP

Não

2

TEMA ESTRATÉGICO
Objetivo
Elaborar, publicar e manter atualizado a carteira de
projetos de pesquisa

PESQUISA E INOVAÇÃO
MAPEAR E DIAGNOSTICAR A PESQUISA NA UFPI
1
1
Não há carteira
CPESI
de projetos de
pesquisa

19

2.4.1

20

2.4.2

Elaborar, publicar e manter atualizado o cadastro de
pesquisadores e sua organização em grupos de
pesquisa, laboratórios, centros e núcleos.

1

1

Não há
cadastro de
pesquisadores
e suas
organizações
em grupos

CPESI

Não

21

2.4.3

Elaborar, publicar e manter atualizado um catálogo da
infraestrutura de pesquisa (Contendo número de
Equipamentos classificados; Laboratórios; Técnicos
de laboratório e administrativo)

1

1

Não há
catálogo de
equipamentos

CIP

Não

22

2.4.4

Revisar 100% das normativas de programas
institucionais de fomento à pesquisa, transferência de
tecnologia e inovação.

1

1

1

PROPESQI

Não

4

TEMA ESTRATÉGICO
OBJETIVO

23

4.5.1

Identificar e mapear em 100% das unidades
administrativas no mínimo 10 (dez) macroprocessos
BPMN (Business Process Modeland Notation)

24

4.5.3

Elaborar e Atualizar 100% os Regimentos internos
por Unidade Hierárquica

25

4.5.4

Elaborar e atualizar o Plano de Desenvolvimento da
Unidade (PDU) durante a vigência do PDI 2020/2024
por Unidade Hierárquica

Não

oller?action=login devido a aspectos de
tramitação dos processos desse tipo de registro.
O licenciamento/exploração de propriedades
intelectuais, não foi concretizado, ocorrendo
apenas tratativas iniciais sobre duas
tecnologias,
Reuniões para definição de organogramas e
processos inviabilizadas pela pandemia, porém
retomadas em 2021.
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/39129ufpi-retoma-tratativas-para-implantacao-doparque-cientifico-tecnologico-no-piaui-2

N° de projetos que compõem a Carteira de
Projetos de Pesquisa.
Atualização do cadastro de projetos, disponível
em:
https://ufpi.br/projetos-de-pesquisa-einovacao-propesqi
Elaborar ou manter atualizado o cadastro de
pesquisadores e sua organização em grupos de
pesquisa, laboratórios, centros e núcleos.
Atualização dos núcleos, disponível em:
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PR
OPESQ/CPESI/2021-01/2021-01-22_N
%C3%BAcleos2021.pdf
Catálogo em processo de elaboração com
tratativas para diagramação, meta não
totalmente alcançada pela não sistematização
final e publicação do catálogo.
https://ufpi.br/projetos-de-infraestrutura-depesquisa-propesqi e cadastro em
https://pnipe.mctic.gov.br
N° de resoluções/ documentos revisados e
publicados, não avançou devido à crise de
enfrentamento à pandemia do Covid-19.

GESTÃO E GOVERNANÇA
FORTALECER AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO E
GESTÃO ORIENTADO A RESULTADO
0
1
10%
PROPESQI
Não
Considerando as restrições para o exercício de
atividades presenciais e adesão ao trabalho
remoto, não foram iniciadas as tratativas para o
processo.
0
0
10%
PROPESQI
Não
Considerando as restrições para o exercício de
atividades presenciais e adesão ao trabalho
remoto, não foram iniciadas as tratativas para o
processo.
1
1
1
PROPESQI
Sim
Documento elaborado conforme cronograma
do plano de trabalho e publicado em página
institucional.
https://proplan.ufpi.br/images/conteudo/PROP
LAN/PDI/PDU/PDU_PROPESQI_15_10_202

4

NINTEC;
Unidades
acadêmicas

PDI

NINTEC;
Unidades
acadêmicas
;
PROPLAN
; PRPG

PDI

Unidades
acadêmicas
;

PDI

Unidades
acadêmicas
;

PDI

Unidades
acadêmicas
;

PDI

Unidades
acadêmicas
;

PDI

CIP
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

CIP
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

CIP
CPESI
BIOTÉRIO

PDI
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26

4.5.5

Definir em cada Unidade Hierárquica seu Mapa
Estratégico

1

1

1

PROPESQI

Sim

27

4.5.6

Definir em cada Unidade Hierárquica sua Cadeia de
Valor

1

1

1

PROPESQI

Sim

28

4.5.9

Possuir página eletrônica e realizar atualizações
frequentes (no mínimo uma vez por mês) e ter aba
específica para acompanhamento do PDI e PDU

1

1

1

PROPESQI

Sim

05
OBJETIVO
29
5.2.2
06
OBJETIVO
30
6.2.1

TEMA ESTRATÉGICO
Realizar exames periódicos em 100% dos servidores
técnico-administrativos e docentes
TEMA ESTRATÉGICO
Reduzir no mínimo em 50% o CONSUMO com
material de expediente: Folha A4. Referência ano
2019

31

6.2.2

Reduzir no mínimo em 50% o CONSUMO com
material de cozinha: Copos plásticos (Água e Café).
Referência ano 2019

32

6.2.3

Reduzir no mínimo em 30% o CONSUMO com
telefonia fixa; Referência Média 2018 e 2019

33

6.2.4

Reduzir em 25% o CUSTO com serviço outsourcing
de impressão. Referência ano média 2019 (média
2018 e 2019)

34

6.2.5

Reduzir no mínimo em 25% o gasto com energia
elétrica. Referência ano média 2019 (média 2018 e
2019)

0.pdf
Instrumento elaborado e disponibilizado no
PDU 2020/2022 da Unidade e publicado em
página institucional.
https://proplan.ufpi.br/images/conteudo/PROP
LAN/PDI/PDU/PDU_PROPESQI_15_10_202
0.pdf
Instrumento elaborado e disponibilizado no
PDU 2020/2022 da Unidade e publicado em
página institucional.
https://proplan.ufpi.br/images/conteudo/PROP
LAN/PDI/PDU/PDU_PROPESQI_15_10_202
0.pdf
Registro de atualização das páginas com a data
de atualização e informes das chamadas
internas. Disponível em:
https://ufpi.br/propesqi/

GESTÃO DE PESSOAS
APRIMORAR AS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
0
0
0
SRH
Não
SUSTENTABILIDADE - CONSOLIDAR A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
ATENDER AS METAS DEFINIDAS NO PLANO DE SUSTENTABILIDADE DA UFPI
PRAD
Sim
Devido ao cenário da pandemia, foi adotado o
10%
20%
5%
regime de teletrabalho como alternativa para o
trabalho presencial durante a maior parte do
ano, sendo assim, não houve considerável
consumo destes materiais.
PRAD
Sim
Devido ao cenário da pandemia, foi adotado o
10%
20%
5%
regime de teletrabalho como alternativa para o
trabalho presencial durante a maior parte do
ano, sendo assim, não houve considerável
consumo destes materiais.
STI
Sim
Devido ao cenário da pandemia, foi adotado o
5%
10%
2%
regime de teletrabalho como alternativa para o
trabalho presencial durante a maior parte do
ano, sendo assim, não houve considerável
consumo destes materiais.
STI
Sim
Devido ao cenário da pandemia, foi adotado o
5%
10%
2%
regime de teletrabalho como alternativa para o
trabalho presencial durante a maior parte do
ano, sendo assim, não houve considerável
consumo destes materiais.
REUNI
Sim
Devido ao cenário da pandemia, foi adotado o
5%
10%
2%
regime de teletrabalho como alternativa para o
trabalho presencial durante a maior parte do
ano, sendo assim, não houve considerável
consumo de energia elétrica.
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CIP
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

CIP
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

CIP
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

PROPESQI

PDI

PROPESQI

PDI

PROPESQI

PDI

PROPESQI

PDI

PROPESQI

PDI

PROPESQI

PDI
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Conclusões

A PROPESQI estabeleceu em seu planejamento um conjunto de objetivos que totalizam 34 (trinta e quatro) metas. Deste contexto, podese observar um grau de eficácia de 59%, perfazendo 20 (vinte) metas alcançadas. Nesse sentido, cabe destacar a característica relativamente
inerente da situação de aproximação física das pessoas envolvidas em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação,
popularização da ciência e gestão. E o cenário de desenvolvimento dessas atividades foi afetado pelas medidas adotadas para o enfrentamento da
pandemia do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19. (https://coronavirus.ufpi.edu.br/).
De fato, as restrições impostas pela pandemia do COVID-19 imprimiram uma dinâmica operacional às unidades direta e indiretamente
ligadas a esta Pró-Reitoria, e comprometeram o alcance de um melhor desempenho. Ao tempo que, notabiliza-se que a PROPESQI foi uma
unidade que logrou êxito no âmbito qualitativo em diversas metas decorrente do esforço de adaptação que, principalmente, a equipe envolvida
imprimiu durante todo o ano de 2020.
Ademais, a PROPESQI permanece prospectando oportunidades de financiamento em financiadoras como FINEP, CNPq ou Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, atitude que se torna imprescindível para agregar ganhos a sua cadeia de valor, fortificando o
macroprocesso gerencial e contribuindo, direta ou indiretamente, com o alcance das metas acadêmicas em extensão, ensino e pesquisa.
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ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL DE 2021

Seguem os objetivos e metas definidas para 2021, conforme Plano de Desenvolvimento da Unidade 2020-2022.

Quadro 02 - PAINEL DE PLANO OPERACIONAL DE METAS DE 2021
UNIDADE
2
OBJETIVO
ITEM
IdPDE¹

PROPESQI
TEMA ESTRATÉGICO
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE INCENTIVO À PESQUISA DA UFPI
META

1

2.1.1

Ampliar a produção científica da UFPI indexados na Web of Science – WOS em 58%

2

2.1.2

3

2.1.3

4

2.1.4

Aumentar para 70% o total das produções científicas classificadas nos estratos A1, A2
e B1 (ou equivalentes)
Aumentar para 36 o número de bolsas PQ/CNPq anuais (ou bolsa equivalente), que
corresponde a um aumento de 50% se comparado ao ano de 2019
Ampliar captação de recursos financeiros externos em 26%

5

2.1.5

6

2.1.6

7

2.1.7

8

2.1.8

9

2.19

10
11

2.2.1
2.2.2

12

2.2.3

13

2.2.4

14

2.2.5

15

2.2.6

Ampliar o número de citações por artigos publicados no período de 5 (cinco) anos em
100%
Promover 9 (nove) palestras anuais sobre temas relevantes de forma acessível ao
público geral
Criar projeto para que o SIC e SDTI possam receber submissões de pesquisas
externas à instituição
Aumentar em 27% o número de discentes envolvidos no programa de iniciação
científica
Promover 100% da adequação e assegurar o cumprimento das normas institucionais e
legislação vigente
Credenciar 1 (um) laboratório da UFPI na EMBRAPII
Aumentar para 6 (seis) o número de bolsas DT/CNPq (ou bolsa equivalente), que
corresponde a um aumento de 200% se comparado ao ano de 2019.
Aumentar o número de artigos publicados em coautoria com pesquisador vinculado
ao setor produtivo em 100%
Aumentar em 200% o número de discentes envolvidos em programa de iniciação
tecnológica
Ampliar a captação de recursos para desenvolvimento na área tecnológica e industrial
em 100%
Realizar 1 (uma) palestra ou workshop anual sobre instrumentos legais de apoio à

PESQUISA E INOVAÇÃO
CENÁRIO
ATUAL
Jul- 2021

CENÁRIO
META
2022
3.373

SITUAÇÃO
META
2021
3.078

RESPONSÁVEL²

68%

67%

CPESI

28

30

28

CPESI

R$

R$
4.143.355,5
3,45

CPESI

3,45

R$
4.339.336,2
3,94

2

9

9

CPESI

0

1

1

1.037

1.087

2

APOIO³

ORIGEM
4

PDI/PDU

CPESI

PRPG; Unidades
acadêmicas
PRPG; Unidades
acadêmicas
PRPG; Unidades
acadêmicas
PRPG; Unidades
acadêmicas; PROPLAN
PRPG; Unidades
acadêmicas
PRPG; Unidades
acadêmicas
Unidades acadêmicas

1.037

CPESI

Unidades acadêmicas

PDI/PDU

4

2

PROPESQI

PROPLAN

PDI/PDU

0
1

0
1

0
1

CIP
CPESI

Unidades acadêmicas
Unidades acadêmicas

PDI/PDU
PDI/PDU

78

80

78

CPESI

Unidades acadêmicas

PDI/PDU

50

88

69

CPESI

Unidades acadêmicas

PDI/PDU

0

R$ 124.000,00

R$ 124.000,00

CIP

PDI/PDU

0

1

1

CIP; NINTEC

PROPLAN; Unidades
acadêmicas
Unidades acadêmicas

7

CPESI

CPESI

PDI/PDU
PDI/PDU
PDI/PDU
PDI/PDU
PDI/PDU
PDI/PDU

PDI/PDU
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2.2.7

pesquisa e inovação
Aumentar o número de registros de propriedade intelectual em 100%

17

2.2.8

Licenciamento/exploração de mais 2 (duas) propriedades intelectuais

18

2.2.9

19
20

2.4.1
2.4.2

21

2.4.3

22

2.4.4

23

4.5.1

24

4.5.3

25

4.5.4

26

83

73

NINTEC

PDI/PDU

CPESI
CPESI

NINTEC; Unidades
acadêmicas
NINTEC; Unidades
acadêmicas
NINTEC; Unidades
acadêmicas;
PROPLAN; PRPG
Unidades acadêmicas;
Unidades acadêmicas;

0

1

0

NINTEC

Criar 1 (um) parque científico e tecnológico

0

1

0

CIP

Elaborar, publicar e manter atualizado a carteira de projetos de pesquisa
Elaborar, publicar e manter atualizado o cadastro de pesquisadores e sua organização
em grupos de pesquisa, laboratórios, centros e núcleos.
Elaborar, publicar e manter atualizado um catálogo da infraestrutura de pesquisa
(Contendo número de Equipamentos classificados; Laboratórios; Técnicos de
laboratório e administrativo)
Revisar 100% das normativas de programas institucionais de fomento à pesquisa,
transferência de tecnologia e inovação.
Identificar e mapear em 100% das unidades administrativas no mínimo 10 (dez)
macroprocessos BPMN (Business Process Modeland Notation)
Elaborar e Atualizar 100% os Regimentos internos por Unidade Hierárquica

0
0

1
1

1
1

0

1

1

CIP

Unidades acadêmicas;

PDI/PDU

0

1

1

PROPESQI

Unidades acadêmicas;

PDI/PDU

0

1

0

PROPESQI

0

0

0

PROPESQI

0

1

1

PROPESQI

4.5.5

Elaborar e atualizar o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) durante a
vigência do PDI 2020/2024 por Unidade Hierárquica
Definir em cada Unidade Hierárquica seu Mapa Estratégico

1

1

1

PROPESQI

27

4.5.6

Definir em cada Unidade Hierárquica sua Cadeia de Valor

1

1

1

PROPESQI

28

4.5.9

1

1

1

PROPESQI

29

5.2.2

0

0

0

SRH

PDI

30

6.2.1

Em andamento

20%

10%

PRAD

PROPESQI

PDI

31

6.2.2

Em andamento

20%

10%

PRAD

PROPESQI

PDI

32

6.2.3

Em andamento

10%

5%

STI

PROPESQI

PDI

33

6.2.4

Em andamento

10%

5%

STI

PROPESQI

PDI

34

6.2.5

Possuir página eletrônica e realizar atualizações frequentes (no mínimo uma vez por
mês) e ter aba específica para acompanhamento do PDI e PDU
Realizar exames periódicos em 100% dos servidores técnico-administrativos e
docentes
Reduzir no mínimo em 50% o CONSUMO com material de expediente: Folha A4.
Referência ano 2019
Reduzir no mínimo em 50% o CONSUMO com material de cozinha: Copos plásticos
(Água e Café). Referência ano 2019
Reduzir no mínimo em 30% o CONSUMO com telefonia fixa; Referência Média
2018 e 2019
Reduzir em 25% o CUSTO com serviço outsourcing de impressão. Referência ano
média 2019 (média 2018 e 2019)
Reduzir no mínimo em 25% o gasto com energia elétrica. Referência ano média 2019
(média 2018 e 2019)

CIP; CPESI;
BIOTÉRIO
CIP; CPESI;
BIOTÉRIO
CIP; CPESI;
BIOTÉRIO
CIP; CPESI;
BIOTÉRIO
CIP; CPESI;
BIOTÉRIO
CIP; CPESI;
BIOTÉRIO
PROPESQI

Em andamento

10%

5%

REUNI

PROPESQI

PDI
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PDI/PDU
PDI/PDU

PDI/PDU
PDI/PDU

PDI
PDI
PDI
PDI
PDI
PDI
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PLANO OPERACIONAL 2021
A definição do Plano Operacional 2021 a partir dos desdobramentos dos objetivos e metas definidas para ano de 2021 no PDU 2020-2022 da
unidade, em que o plano Operacional consiste em especificar um plano de ação com estratégias para alcance das metas.

Quadro 3 – .PAINEL DE ESTRATÉGIAS E PLANO DE AÇÕES 2021
IdPDT¹
Item

UNIDADE

PROPESQI
ESTRATÉGIA
(O que é pra fazer)

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8

2.1.2
2.1.2.1

2.1.2.2
2.1.2.3

1º
2º
3º
4º
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
META
Ampliar a produção científica da UFPI indexados na Web of Science – WOS em 58%
Fortalecer os programas que incentivam a pesquisa e
Organizar o cronograma de
Promover o início das seleções Executar a disseminação das
Realizar a análise dos resultados
inovação na UFPI.
lançamentos dos programas
internas
características dos programas
alcançados
existentes
Criar workshops e oficinas com o objetivo de disseminar Planejar plataforma, metodologia, Roteiro de execução,
Produzir material de apoio, arte
Avaliar o evento e seus
a importância dos tipos de indexação em periódicos e
programação e datas.
convidados, palestrantes,
do evento, viabilizar a realização. desdobramentos, elaboração de
congressos.
custos.
demonstrativo de resultados.
Fomentar o desenvolvimento de núcleos e grupos de
Incluir a participação em grupo
Incluir a participação em grupo Incluir a participação em grupo de Incluir a participação em grupo de
pesquisa para cursos que não possuem.
de pesquisa como critério em
de pesquisa como critério em pesquisa como critério em
pesquisa como critério em
seleções internas
seleções internas
seleções internas
seleções internas
Estimular a abertura de editais para auxílio à pesquisa
Organizar o cronograma de
Promover o início das seleções Executar a disseminação das
Realizar a análise dos resultados
(material de consumo)
divulgação dos programas
internas
características dos programas
alcançados
existentes
Descentralização e fortalecimento da Comissão de Ética Planejar plataforma, metodologia, Apoiar encontros para
Produzir material de apoio, arte
Avaliar o evento e seus
do uso de animais em pesquisa, para dar celeridade aos programação e datas.
formação de grupos de
do evento, viabilizar a realização. desdobramentos, elaboração de
projetos
trabalho em campi fora de sede
demonstrativo de resultados.
Ampliar a capacidade de avaliação dos Comitês de Ética Realizar verificação das
Promover encontros para
Apoiar a elaboração de
Divulgação dos Comitês
em Pesquisa Humana, viabilizando a sua interiorização iniciativas de instalação de
formação de comissões em
regimentos internos dos Comitês instalados
Comitês
campi fora de sede
Aquisição de novas variedades de ratos e camundongos Consolidar o perfil da demanda Realizar o preenchimento do Monitorar o processo de
Gerir as adaptações das novas
isogênicos e convencionais
junto aos pesquisadores
PAC
aquisição, inclusive para
variedades entregues
responder recursos impetrados
Ampliação da capacidade de produção e manutenção dos Consolidar o perfil da demanda Promover reuniões com as
Acompanhar o cronograma de
Realizar levantamento sobre a
Biotérios de Criação e Experimentação
junto aos pesquisadores
unidades diretamente
execução de obras e entrega das ampliação proposta
envolvidas como PRAD e
instalações
PREUNI
META
Aumentar para 70% o total das produções científicas classificadas nos estratos A1, A2 e B1 (ou equivalentes)
Fortalecer a infraestrutura de pesquisa multiusuária
Disseminar a normativa existente Divulgar as oportunidades de Promover reunião junto a grupo Recepcionar as solicitações de
sobre a matéria e as vantagens de aporte financeiro externo
ou laboratórios sobre o tema
instalação de laboratórios
constituir uma infraestrutura
multiusuário
multiusuária
Melhorar a manutenção de equipamentos laboratoriais
Realizar o levantamento de
Apoiar a formação de banco de Realizar chamadas de seleção
Monitorar a tramitação das
com a destinação de recursos próprios via PROPESQI
equipamentos
perfil de manutenções
interna para concorrer a editais de submissões institucionais
para equipamentos específicos da pesquisa
especiais
agências externa
Ampliar oferta de oficinas de aprimoramento para
Planejar plataforma, metodologia, Roteiro de execução,
Produzir material de apoio, arte
Avaliar o evento e seus
redação de artigos científicos
programação e datas.
convidados, palestrantes,
do evento, viabilizar a realização. desdobramentos, elaboração de
custos.
demonstrativo de resultados.
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ANO

2021

ATRIBUÍDO²

ORIGEM³

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

BIOTÉRIO

PDI/PDU

BIOTÉRIO

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU
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2.1.2.4

2.1.2.5

2.1.3
2.1.3.1

2.1.3.2
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.5
2.1.5.1

2.1.5.2
2.1.6
2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.6.3
2.1.7
2.1.7.1
2.1.8
2.1.8.1

2.1.9
2.1.9.1

Reforma dos Biotérios de Produção e Experimentação
com animais de laboratório com melhoria do Status
sanitário dos animais e ampliação da capacidade de
produção e manutenção de animais destinados a
experimentação de acordo com a legislação vigente
Inclusão dos Biotérios na categoria de laboratórios
multiusuários

Consolidar o perfil da demanda
junto aos pesquisadores

Promover reuniões com as
unidades diretamente
envolvidas como PRAD e
PREUNI

Acompanhar o cronograma de
execução de obras e entrega das
instalações

Realizar levantamento sobre a
ampliação proposta

CIP; BIOTÉRIO PDI/PDU

Disseminar a normativa existente Divulgar as oportunidades de Promover reunião junto a equipe Monitorar a solicitações de
CIP; BIOTÉRIO
sobre a matéria e as vantagens de aporte financeiro externo
da unidade sobre o tema
instalação de laboratórios
constituir uma infraestrutura
multiusuário
multiusuária
META
Aumentar para 36 o número de bolsas PQ/CNPq anuais (ou bolsa equivalente), que corresponde a um aumento de 50% se comparado ao ano de 2019
Promover condições favoráveis de trabalho a jovens
Apoiar os servidores à
Promover grupo de trabalho
Apoiar a criação de monitores
Apoiar a seleção por categoria té4 CPESI
doutores para a consolidação de sua pesquisa.
participação de programas de
para trocar experiências sobre sêniores nos PPG
anos de doutoramento nos editais
pós-graduação.
o processo de produção
de IC ou IT
intelectual
Mapear os professores que atendem os critérios para
Identificar os servidores com
Categorizar os potenciais
Estabelecer um portfólio para
Monitorar a quantidade de
CPESI
bolsa de produtividade do CNPq e incentivá-los a
maior produção intelectual nos
bolsistas por Colégio do CNPq envio de material de divulgação possíveis proponentes ao edital de
participar do Edital de Produtividade.
últimos três anos
sobre editais
produtividade
META
Ampliar captação de recursos financeiros externos em 26%
Prospecção de empresários interessados no ramo
Levantamento de empresas a
Pesquisa de editais e
Estudo dos produtos e áreas de
Seleção de novos programas e
CIP
científico e busca por novos editais e programas de
serem contatadas.
programas em instituições ou atuação das empresas.
editais
financiamento
agências novas
Banco de projetos institucionais
Identificar projetos prioritários,
Identificar projetos prioritários, Identificar projetos prioritários,
Identificar projetos prioritários,
CIP
definidos pelo respectivo campus/ definidos pelo respectivo
definidos pelo respectivo campus/ definidos pelo respectivo campus/
unidade
campus/unidade
unidade
unidade
META
Ampliar o número de citações por r artigos publicados no período de 5(cinco) anos em 100%
Divulgar os trabalhos publicados por docentes da UFPI Identificar as produções,
Abrir chamado para inclusão Atualização, divulgação e
Atualização, divulgação e
CPESI
para a comunidade interna (criação de um link na página estabelecer forma de
de novo menu do sítio oficial, incentivo ao acesso.
incentivo ao acesso.
da UFPI “Artigos publicados”)
apresentação no sítio da
publicação dos trabalhos.
PROPESQI
Criar formas de divulgação dos principais trabalhos dos Apoiar a elaboração de um
Incentivar a participação dos Apoiar o desenvolvimento do site Monitorar a atualização do site
CPESI
programas de pós-graduação da instituição (sites
cronograma para divulgação do premiados em ações
próprios)
prêmio tese e dissertação
institucionais
META
Promover 9(nove) palestras anuais sobre temas relevantes de forma acessível ao público geral
Viabilizar a realização das palestras presenciais e por
Planejar plataforma, metodologia, Roteiro de execução,
Produzir material de apoio,
Avaliar o evento e seus
CPESI
videoconferência, além de disponibilizar o conteúdo no programação, gravação e datas
palestrantes.
viabilizar a realização. Publicar
desdobramentos, elaboração de
site da UFPI
gravação.
demonstrativo de resultados.
Definir ciclos de palestras abertas ao público em geral
Planejar a parceria com o PPG e Apoiar a roteiro de execução, Articular a produção de material Avaliar o evento e seus
CPESI
com temas de pesquisa de alto impacto e possibilidade de PRPG
palestrantes.
de apoio, para divulgação.
desdobramentos, elaboração de
transferência para a sociedade.
demonstrativo de resultados.
Promover encontro de pós-doutorados da UFPI, com
Planejar a parceria com o PPG e Apoiar a roteiro de execução, Articular a produção de material Avaliar o evento e seus
CPESI
ações voltadas para palestras e sessões de pôsteres.
PRPG
palestrantes.
de apoio, para divulgação.
desdobramentos, elaboração de
demonstrativo de resultados.
Criar projeto para que o SIC e SDTI possam receber submissões de pesquisas externas a instituição
Abertura do edital do SIC e SDTI pela PROPESQI para Organizar o cronograma de
Promover o início das seleções Executar a disseminação das
Realizar a análise dos resultados CPESI
que outras instituições possam participar dos eventos.
lançamentos dos programas
internas
características dos programas
alcançados
Promoção do SIC e SDTI pela mídia institucional e local. existentes
META
Aumentar em 27% (Vinte e Sete) o número de discentes envolvidos no programa de iniciação científica - PIC
Simplificar o processo de submissão de propostas.
Promover estudo para a revisão Elaborar a minuta da resolução Revisão da minuta com as
Envio da minuta para apreciação CPESI
dos conteúdos dos últimos editais para apreciação do conselho
considerações realizadas
no CEPEX
e o perfil da demanda não
gestor e posterior envio ao
atendida por bolsas
CEPEX
META
Promover 100% da adequação e assegurar o cumprimento das normas institucionais e legislação vigente
Encaminhar minutas para apreciação nos Conselhos
Promover estudo para a revisão Elaborar a minuta das
Revisão da minuta com as
Envio da minuta para apreciação
PROPESQI
competentes.
dos conteúdos dos Resoluções
resoluções
considerações realizadas
no CEPEX
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PDI/PDU

PDI/PDU

PDI/PDU

PDI/PDU
PDI/PDU

PDI/PDU

PDI/PDU

PDI/PDU
PDI/PDU
PDI/PDU

PDI/PDU

PDI/PDU

PDI
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2.2.1
2.2.1.1

META
Oferecer proposta a laboratórios UFPI que atendam aos
requisitos Embrapii e cooperar para seu cadastro

2.2.1.2

Prospectar empresas regionais
Estudo e definição dos
Dispor de 01 (uma) empresa parceira pela Lei nº 11.196, aptas pela Lei do Bem para
Laboratórios/Pesquisadores - Divulgação interna UFPI dos
21/11/2005 (Lei do Bem)
execução de projetos em PD& I UFPI com potencial para
produtos/processos empresariais
(concepção de novos produtos e execução de projetos em PD&I passíveis de parceria em PD& I
processos de produção ou o
aperfeiçoamento dos mesmos, já
existentes)
META
Aumentar para 6(seis) o número de bolsas DT/CNPq (ou bolsa equivalente), que corresponde a um aumento de 200% se comparado ao ano de 2019.
Simplificar os processos de parcerias interinstitucionais, Identificar os servidores com
Categorizar os potenciais
Estabelecer um portfólio para
Monitorar a quantidade de
CPESI
especialmente com o setor produtivo, e ajustar a
maior produção intelectual nos
bolsistas
envio de material de divulgação possíveis proponentes ao edital de
legislação vigente. Estimular a produção institucional
últimos três anos
sobre editais
produtividade
através dos convênios e parcerias.

2.2.2
2.2.2.1

2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2

2.2.4
2.2.4..1

2.2.4.2
2.2.5
2.2.5.1
2.2.6
2.2.6.1

2.2.7
2.2.7.1
2.2.7.2

2.2.7.3

Credenciar 1(um) laboratório da UFPI na EMBRAPII
Estudo e definição dos
Estudo e definição dos
Laboratórios com potencial para Laboratórios com potencial
participação junto à Embrapii
para participação junto à
Embrapii

Apresentação e argumentação da
importância do credenciamento
junto à Embrapii e consequente
aproximação das empresas
regionais

Apresentação e argumentação da CIP
importância do credenciamento
junto à Embrapii e consequente
aproximação das empresas
regionais
Assessoramento aos
Pesquisadores/ Laboratórios/UFPI CIP
para efetivação formal da parceria
em PD& I

META
Promover oficinas para orientar pesquisadores a redigir
patentes e/ou registros de softwares.

Aumentar o número de artigos publicados em coautoria com pesquisador vinculado ao setor produtivo em 100%
Elaborar relação de capacitações, Estabelecer envio periódico
Monitorar a participação efetiva Levantar as principais
gratuita ou pagas para compor
das oficinas conforme
dos pesquisadores
dificuldades encontradas pelos
calendário de divulgação anual. calendário
pesquisadores
Simplificar os processos de parcerias com o setor
Promover a construção de um
Disseminar como ocorre o
Acompanhar os casos de
Realizar uma análise das
produtivo e a legislação associada.
repositório de formulários
processo de tramitação através manifestação de interesse do setor propostas deferidas e indeferidas.
modelos previamente aprovados de uma agenda interna de
produtivo
consultoria aberta por editais
META
Aumentar em 200% o número de discentes envolvidos em programa de iniciação tecnológica
Prospectar para identificar demandas e ofertas potenciais, Realizar uma análise dos projetos Promover estudo para a
Apoiar encontros entre
Suprir os participantes de
projetos de pesquisa cadastrados na UFPI, aqueles com cadastrados usando ferramentas revisão dos conteúdos dos
participantes de projetos com
capacitações sobre ferramentas de
potenciais para gerar tecnologia e produtos inovadores
de TI
últimos editais e o perfil da
potencial de iniciação tecnológica buscas em bases tecnológicas
demanda não atendida por
bolsas
Intensificar a divulgação editais de fomento em P&D de Estabelecer um cronograma de
Criar uma agenda de
Acompanhar as divulgações
Promover a elaboração do
instituições públicas e privadas, nacionais e
entrevista com pesquisadores já divulgação.
realizadas
trabalho de divulgação
internacionais.
contemplados
META
Ampliar captação de recursos para desenvolvimento na área tecnológica e industrial em 100%
Prospecção de empresários interessados no ramo
Levantamento de empresas a
Pesquisa de editais e
Estudo dos produtos e áreas de
Seleção de novos programas e
científico. Buscas por novos editais e programas de
serem contatadas.
programas em instituições ou atuação das empresas.
editais.
financiamento
agências novas
META
Realizar 1(uma) palestras ou workshop anual sobre instrumentos legais de apoio à pesquisa e inovação
Buscar, através de comissão científica ou equivalente,
Planejar a programação e datas
Roteiro de execução,
Produzir material de apoio,
Avaliar o evento e seus
parceiros/pesquisadores capacitados a ministrarem
palestrantes.
viabilizar a realização.
desdobramentos, elaboração de
workshops sobre esta temática
demonstrativo de resultados.
META
Constituir o espaço físico para receber as empresas
incubadoras ou aceleradoras tecnológicas e lançar os
editais
Promover a articulação permanente com agentes e
instituições do ecossistema de empreendedorismo e
inovação do Piauí objetivando a instalação do Parque
Científico e Tecnológico do Piauí
Ampliar a estrutura de apoio ao registro por parte da

Aumentar o número de registros de propriedade intelectual em 100%
Avaliar as opções de espaço na
Requerer o uso e adaptação do Realizar o processo de seleção de Monitorar a instalação e o
UFPI
espaço pleiteado
incubação de empresas
desempenho das empresas
selecionadas
Promover encontros técnicos com Elaborar projeto de instalação Acompanhar a tramitação para a Redigir relatório de atividades
agentes ligados a matéria
e contratos de parcerias com
instalação do Parque
entre os agentes
Promover calendário de

Apoiar a realização de
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Apoiar a realização de

Verificar o nível de

PDI/PDU

PDI/PDU

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CIP

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU
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instituição, colaborando com o desenvolvimento das
exigências necessárias.
2.2.8
2.2.8.1

2.2.9
2.2.9.1

capacitações por área do
capacitações definidas
capacitações definidas
conhecimento sobre registro de
propriedade industrial
META
Licenciamento /exploração de mais 2(duas) propriedades intelectuais
Fazer um levantamento das propriedades intelectuais em Prospectar empresas regionais
Estudo e definição dos
posse da UFPI e promover sua divulgação nos vários
aptas pela Lei do Bem para
Laboratórios/Pesquisadores - Divulgação interna UFPI dos
campi desta instituição
execução de projetos em PD& I UFPI com potencial para
produtos/processos empresariais
(concepção de novos produtos e execução de projetos em PD&I passíveis de parceria em PD& I
processos ou o aperfeiçoamento
da produção)
META
Criar 1(um) parque científico e tecnológico
Criar equipe de concepção do parque científico
Constituir Equipe e promover
Planejar o parque: definir,
Planejar o parque: definir, missão,
tecnológico
reuniões de definição de escopo missão, visão, processos,
visão, processos, organogramas.
de atividades
organogramas.

aproveitamento ou satisfação
pelos pesquisadores
Assessoramento aos
CIP
Pesquisadores/ Laboratórios/UFPI
para efetivação formal da parceria
em PD& I

PDI/PDU

Construir projeto de estrutura
física

CIP

PDI/PDU

CPESI

PDI/PDU

2.3.1
2.3.1.1

META
Elaboração do regimento interno da Unidade

Promover 100% da adequação e assegurar o cumprimento das normas institucionais e legislação vigente
Formação da comissão e reuniões Reuniões ao final do segundo Reuniões ao final do segundo mês Regimento interno da unidade
mês com elaboração da
concluído
primeira versão

2.3.1.2

Adequar os biotérios vinculados à PROPESQI à
legislação vigente

Promover encontros técnicos para Estabelecer as unidades dentro Realizar a disseminação na
elaborar um plano de ação
da UFPI que podem colaborar comunidade

2.4.1
2.4.1

META
Promover a divulgação do banco de projetos da UFPI

2.4.2
2.4.2.1

2.4.3
2.4.3.1

2.4.3.2
2.4.4
2.4.4.1
4.5
4.5.1

Monitorar a necessidade de novas BIOTÉRIO
atualizações

Elaborar, publicitar e manter atualizado a carteira de projetos de pesquisa
Levantamento e Sistematização Promover uma solução por
Monitorar a autoalimentação da Realizar análise do andamento
CPESI
de dados já disponíveis sobre os tecnológica da informação
solução em TI
dos processos de cadastros de
projetos cadastrados
projetos
META
Elaborar, publicitar e manter atualizado o cadastro de pesquisadores e sua organização em grupos de pesquisa, laboratórios, centros e núcleos.
Promover a divulgação do banco de dados de
Levantamento e Sistematização Promover uma solução por
Monitorar a autoalimentação da Realizar análise do andamento
CPESI
pesquisadores sobre grupos, núcleos e laboratórios da
de dados disponíveis sobre estes tecnológica da informação
solução em TI
dos processos de
UFPI
três aspectos
acompanhamento de grupo;
núcleos ou laboratórios.
META
Elaborar, publicitar e manter atualizado um catálogo da infraestrutura de pesquisa
Criar um catálogo em pdf ou página eletrônica com toda Levantamento e Sistematização Promover a articulação com as Fazer levantamento por
Fazer levantamento por
CIP
a infraestrutura de pesquisa da UFPI (Contendo número de dados já disponíveis sobre a
unidades acadêmicas sobre
laboratórios, solicitar inventário laboratórios, solicitar inventário
de Equipamentos classificados; Laboratórios; Técnicos temática.
do setor de patrimônio.
do setor de patrimônio.
de laboratório e administrativo)
Assegurar a participação em editais de fomento externo
que contemplem a infraestrutura de pesquisa

Levantamento e Sistematização Promover a articulação com as Fazer levantamento por
Monitorar o resultado dos editais
de dados já disponíveis sobre a
unidades acadêmicas sobre
laboratórios, solicitar inventário para possíveis elaboração de
temática.
do setor de patrimônio.
recursos.
META
Revisar 100% das normativas de programas institucionais de fomento à pesquisa, transferência de tecnologia e inovação.
Promover um diagnóstico com análise de cenário externo Definir um grupo de trabalho
Elaborar instrumentos para
Definir prioridade de atuação de Realizar o monitoramento dos
de oportunidades e ameaças
para definição de cronograma das construção ou reexame da
acordo com a análise da matriz
encaminhamentos estabelecidos
atividades
matriz SWOT
SWOT
META
Fortalecer as boas práticas de governança, transparência da informação e gestão orientado a resultado
Identificar e mapear em 100%(cem) das unidades
Promover a capacitação de
Estabelecer cronograma de
Identificar os macroprocessos
Construir relatório demonstrativo
administrativas no mínimo 10(dez) macroprocessos
recursos humanos na unidade
encontros para a execução do utilizado a metodologia acordada dos macroprocessos
BPMN (Business Process Modeland Notation)
processo de mapeamento dos de busca
macroprocessos BPMN
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PDI/PDU

PDI/PDU

PDI/PDU

PDI/PDU

CIP

PDI/PDU

CPESI;
NINTEC

PDI/PDU

CIO
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PROPESQI
MONITORAMENTO PDU-2020-2022
4.5.3

Elaborar e Atualizar 100%(cem) os Regimentos internos Definir um grupo de trabalho
Elaborar instrumentos para
por Unidade Hierárquica
para definição de cronograma das construção ou reexame dos
atividades
regimentos

4.5.4

Elaborar e atualizar o Plano de Desenvolvimento da
Unidade (PDU) durante a vigência do PDI 2020/2024
por Unidade Hierárquica
Definir em cada Unidade Hierárquica seu Mapa
Estratégico

4.5.5
4.5.6

Definir em cada Unidade Hierárquica sua Cadeia de
Valor

4.5.9

Possuir página eletrônica e realizar atualizações
frequentes (no mínimo uma vez por mês) e ter aba
especifica para acompanhamento do PDI e PDU
META
Realizar exames periódico em 100% dos servidores
técnico administrativo e docentes

5.2
5.2.2
6.2
6.2.1

META
Reduzir no mínimo em 50% o CONSUMO com material
de expediente: Folha A4. Referência ano 2019

6.2.2

Reduzir no mínimo em 50% o CONSUMO com material
de cozinha: Copos plásticos (Água e Café). Referência
ano 2019
Reduzir no mínimo em 30% o CONSUMO com telefonia
fixa; Referência Média 2018 e 2019

6.2.3
6.2.4

Reduzir em 25% o CUSTO com serviço outsourcing de
impressão. Referência ano média 2019(média 2018 e
2019)

6.2.5

Reduzir no mínimo em 25% o gasto com energia elétrica.
Referência ano média 2019(média 2018 e 2019)

Promover o encaminhamento da
minuta do documento para
apreciação do Conselho
CONSUN
Definir um grupo de trabalho
Elaborar instrumentos para
Encaminhar para a PROPLAN
Promover o encaminhamento da
para definição de cronograma das construção ou reexame do PDI para análise preliminar
minuta do documento para
atividades através de Portaria
apreciação da PROPLAN
Definir um grupo de trabalho
Elaborar instrumentos para
Encaminhar para a PROPLAN
Promover o encaminhamento da
para definição de cronograma das construção ou reexame do PDI para análise preliminar
minuta do documento para
atividades através de Portaria
apreciação da PROPLAN
Definir um grupo de trabalho
Elaborar instrumentos para
Encaminhar para a PROPLAN
Promover o encaminhamento da
para definição de cronograma das construção ou reexame do PDI para análise preliminar
minuta do documento para
atividades através de Portaria
apreciação da PROPLAN
Estabelecer os operadores da
Receber os informes das
Receber os informes das unidades Incluir uma aba sobre o
página da unidade
unidades e atualizar
e atualizar mensalmente.
acompanhamento do PDU.
mensalmente.
Desenvolver programas de atenção ao servidor
Construir uma agenda interna
Incentivar o comparecimento Incentivar o comparecimento para Verificar as ausências para
para atendimento dos exames
para realização dos exames por realização dos exames por todos reencaminhamento para exames
periódicos.
todos os servidores.
os servidores.
Atender as metas definidas no plano de sustentabilidade da UFPI
Promover um planejamento para Assegurar apenas uma resma Assegurar o compartilhamento de Monitorar os resultados das ações
estimular o desuso de
de papel para emissão de
pastas eletrônicas com
documentos impressos.
documentos externos à UFPI. documentos para consulta dentro
da Pró-Reitoria.
Estabelecer uma ação de adoção Apoiar encontros de
Valorizar ações para o uso
Incentivar criação de banners
de recipientes reutilizáveis de uso conscientização dos ganhos
racional de copos plásticos
virtuais de promoção dos
individual
ambientais
descartáveis
benefícios para o ambiente
Induzir o desuso da telefonia fixa Estabelecer apenas uma linha Monitorar os resultados das ações Monitorar os resultados das
por meio do acréscimo na
telefônica por unidade.
por meio de relatórios de
ações.
comunicação eletrônica.
consumo.
Promover um planejamento para Realizar prioritariamente a
Assegurar o compartilhamento de Monitorar os resultados das
estimular o desuso de
emissão de documentos
pastas eletrônicas com
ações.
documentos impressos.
externos à UFPI.
documentos para consulta dentro
da Pró-Reitoria.
Elaborar um quadro de horário
Estimular a utilização de
Promover uma rotina de
Apoiar a conscientização sobre o
para utilização dos equipamentos espaços físicos
manutenção de equipamentos.
desligamento de aparelhos
de eletrônicos e de arcompartilhados.
eletrônicos no final de semana
condicionado
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Encaminhar para a PROPLAN
para análise preliminar

CIO
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

CIO
CPESI
BIOTÉRIO
CIO
CPESI
BIOTÉRIO
CIO
CPESI
BIOTÉRIO
CIO
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

CIO
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

CIO
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

CIO
CPESI
BIOTÉRIOI
CIO
CPESI
BIOTÉRIO
CIO
CPESI
BIOTÉRIO

PDI

CIP
CPESI

PDI

PDI
PDI
PDI

PDI
PDI

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PROPESQI
MONITORAMENTO PDU-2020-2022

3. Considerações Finais

A construção do planejamento das metas para 2021 foi influenciada por cenário interno de priorização de revisão das normativas da UFPI
e de necessidade de adaptação de suas ações em razão das restrições orçamentárias impostas às universidades federais.
Ademais, há uma definição de priorizar as formas de revitalização da infraestrutura de laboratórios existentes na instituição para o
desenvolvimento de pesquisa e fomento à inovação, assim como as articulações com representações do poder legislativo, do Estado e do
município de Teresina para a implatação do parque tecnológico.
Por fim, notabiliza-se que aspectos da crise sanitária provocada pela pandemia do Covid-19, ainda serão percebidas nas rotinas
administrativas e operacionais das unidades acadêmicas envolvidas com a atividade de pesquisa.
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