
 

ATA DE REUNIÃO 
COMITÊ TÉCNICO DO PLANO DIRETOR 
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DATA 13/05/2016 

HORÁRIO 10h 

LOCAL: Sala Anexa ao Consuni ELABORADA POR: Igor Segóvia de Mello 

ASSUNTO: REVISÃO DO PLANO DIRETOR UFRJ 2.020 
 

PARTICIPANTES: REITOR, PROF. ROBERTO LEHER, DECANOS DO CT, PROF. FERNANDO RIBEIRO, DO CCS, PROF.ª MARIA 

FERNANDA NUNES, DO CFCH, PROF.ª LILIA POUGY, DO CLA, PROF.ª FLORA PAOLIF, VICE-DECANA DO CCMN, PROF.ª 

CÁSSIA TURCI, DIRETOR DO POLO DE CAXIAS, PROF. JUAN GOICOCHEA, DIRETOR DO ETU, PAULO BELLINHA. 

ITEM ASSUNTOS TRATADOS AÇÃO 
 

01 

Revisão do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), para alteração do 
Plano Diretor UFRJ 2.020. O atual PDI 
não reflete adequadamente a realidade 
da instituição, o que acarreta prejuízo 
nas avaliações acadêmicas realizadas 
pelo MEC, com consequente mau 
dimensionamento da infraestrutura 
envolvida nas atividades universitárias. 

 Criação de Grupos de Trabalho para cada centro e 
unidades isoladas, acompanhados de mediação técnica, 
os EPLAMs (Escritórios de Planejamento e Manutenção), 
além de um mapa de ocupação (inclusive com as 
cessões de uso), para completa visualização dos 
projetos e obras em andamento, e de infraestrutura 
comum, ambos disponibilizados pela Reitoria. 

 Cada Decania será responsável por, junto às 
respectivas unidades, atualizar as necessidades de 
infraestrutura para execução das atividades 
acadêmicas. 
 
 Como forma de facilitar a assimilação e adesão à 
proposta pelas unidades, o Reitor se comprometeu a 
comparecer nas próximas reuniões de centro. 
 
 O cronograma da entrega destas revisões será 
apresentado pelo Reitor. 
 
 De posse destas informações, posteriormente, a 
atualização do Plano Diretor será submetida ao Consuni 
para aprovação, até outubro de 2016. 

02 

O PD UFRJ 2.020 apresenta lacunas, 
com propostas inexequíveis e falta de 
definição de metas para os campi 
externos. 

A atualização do plano deverá se pautar por:  

 Revisão das demandas acadêmicas no PDI através de 
grupos de trabalho a serem definidos, para 
conhecimento da respectiva infraestrutura necessária. 

 Previsão da infraestrutura comum da universidade 
no Plano Diretor, que envolve energia, água, 
segurança, cessões multiusuários (passível de parceria 
inclusive com outras universidades, como exemplo, 
construção de grandes laboratórios e aquisição de 
supercomputadores), transporte, mobilidade, etc. 

 Englobar todos os campi e unidades isoladas no PD, 
alterando a definição da CidUni como principal palco 
de atividades acadêmicas da Universidade. 

 Consolidação de Caxias como campus, revisão e 
debate sobre a questão dos campi de Macaé, da Praia 
Vermelha, e das unidades isoladas. 

 Avaliação do Plano de Obras da UFRJ, com 
levantamento de todas as obras em andamento na 
Universidade, organizadas em planilhas com seus 
respectivos custos, cronograma, etc. 

 


