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PDU-2020-2022 

COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA 
 



PAINEL DO PDU CICLO 2020 A 2022  

METAS CONCLUÍDAS 

PAINEL 1- DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS PDU 2020 a 2022 

UNIDADE Metas concluídas 

1 TEMA ESTRATÉGICO GESTÃO, GOVERNANÇA E PRÁTICAS INOVADORAS 

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

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 
ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  2019 2022 2022 
 

EVIDENCIAR 
(Informar links para documentos 
que comprovem que a meta foi 
alcançada) 

1 1.1.1 
Escrever e validar o Plano de 
Desenvolvimento da Unidade 
PDU. 

PDU 
não 
existia 
na 
unidade 

PDU 

concluído e 
publicado na 
página 

eletrônica 
da Proplan 

O PDU do CTT foi concluído e publicado na 

página eletrônica da Proplan desde o ano de 

2020. 
CTT 

Link: Disponível em: https://proplan.ufp 
i.br/index.php/com ponent/content/arti 
cle?id=114 

PROPLA
N 

PDI 

2 1.1.2 
Aprovar a regulamentação 
da assistência estudantil. 

Não 

existia 

0%. 

Regulamenta

ção 100% 

aprovada. 

Regulamentação aprovada e 
publicada na página do 
Boletim de Serviços da UFPI. 
A resolução inclui o auxílio 
moradia. RESOLUÇÃO 
CEPEX/UFPI Nº 221, DE 9 
DE MARÇO DE 2022 

CTT 

Link: Disponível em: 
https://ufpi.br/arquivos_download/ar 
quivos/CTF/Arquivos/Resolu%C3%A7%C
3%B5es/2021/Resolu%C3%A7%C3%A3
o_004.2021-CEPEXRegulam 
enta_a_Pol%.C3%ADtica_de_Assist%C3
%AAncia_dos_Col%C3%A9gios_T%C3%
A9cnicos_vinculados_%C3%A0_Universi 
dade_Federal_do_Piau%C3%AD.pdf 

PRAEC PDU 

3 1.1.3 
Definir o Mapa Estratégico 
da Unidade. 

Não 

existia 

0%. 

Mapa 

Estratégico 
definido e 
publicado. 
100%. 

Mapa Estratégico definido e 
publicado. 

CTT 
Link: Disponível em: 
https://proplan.ufpi.br/index.php/com 
ponent/content/article?id=114 

PROPLA
N 

PDI 

 



 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 
ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  2019 2022 2022 
 

EVIDENCIAR 
(Informar links para documentos 
que comprovem que a meta foi 
alcançada) 

4 1.1.4 
Definir a Cadeia de Valor da 
Unidade. 

Não 

existia 

0%. 

Cadeia de 

valor 
definida e 
aprovada. 
100%. 

Cadeia de valor definida e 
aprovada. 

CTT 
Link: Disponível 
em:https://proplan.ufpi.br/index.php/com 
ponent/content/article?id=114 

PROPLA
N 

PDI 

5 1.1.5 

Manter atualizada a página 
eletrônica do CTT (no 
mínimo uma vez por mês) e 
com link de acesso ao PDU. 

Existe e 
em 
constant 
e 
atualizaç 
ão. 
100%. 

A página 
eletrônica do 

CTT está 

sendo 
atualizada 
constanteme

nte e 
disponibiliza 

o 
PDU para 
consulta. 
100%. 

A página eletrônica do CTT 
está sendo atualizada 
constantemente e disponibiliza o PDU para 
consulta. 

CTT 
Link: Disponível em: 
https://ufpi.br/ctt 

PROPLA
N 

PDU 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO FORTALECER O ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META CENÁRIO SITUAÇÃO 
UNIDADE(S) 

RESPONSÁVEL(IS) 
ACOMPANHAMENTO APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  

6 1.1.6 
Capacitar 100% do Corpo 
docente do CTT em TICS. 

Nunca 
Houve 
Treiname

nto 
0%. 

Capacitação 
realizada 
pelo CEAD e 
encontros 
pedagógicos 
realizados 
pelo CTT 
100%. 

Ampliação das práticas pedagógicas ao 
longo do ano letivo de 2022, utilizando 
Tics nos diversos cursos/áreas do CTT 
em virtude da parceria realizada com a 
CEAD. Ofertado curso para capacitação 
dos professores e técnicos quanto ao uso 
de tecnologias digitais pelo CEAD relativo ao 

período 2021 e 2022 na 
transição do ensino híbrido. Realizado 
encontro pedagógico on-line. 

CTT 
Link: Disponível 
em:https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/doce 
nte/extensao.jsf 

CEAD PDU 

7 1.1.7 
Readequar PPC de todos os  Cursos 
do CTT. 

PPC’s 

em 

Análise 

0%. 

100% 

Os PPC’s de todos os cursos foram 
atualizados e aprovados nos 
Colegiados e no Conselho Superior da 
Unidade. 

CTT 
Verificação dos processos de atualização 
dos referidos PPC’s 

CEDAC PDU 

 

OBJETIVO AMPLIAR OS PROGRAMAS DE INCENTIVO À PESQUISA NA UNIDADE ACADÊMICA DO CTT 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META CENÁRIO SITUAÇÃO 
UNIDADE(S) 

RESPONSÁVEL(IS) 
ACOMPANHAMENTO APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  

8 1.1.8 

Apoiar pelo menos 40 
projetos de pesquisa com 
Bolsas para alunos e 
realização de ao menos 01 
evento Científico de 
Pesquisa, sendo um dos 
protagonistas de mais uma 
edição do SIUFPI. 

Ofertada 
s 20 
bolsas 
100%. 

100% 

Ofertadas 43 bolsas para projetos de 
abrangência social, técnico-científica 
com conclusão prevista e elaboração do 
relatório na segunda quinzena de 
dezembro. Pibic 2022 - 12 projetos/24 
bolsistas. Piex 2022 - 03 projetos/ 07 
bolsistas. Projeto vivencias (vivencias 
profissionais atividades desenvolvidas 
dentro da unidade CTT) beneficiando 12 
bolsistas. 

CTT 

Link: Disponível 
em:https://www.ufpi.br/arquivos_do 
wnload/arquivos/prex/Editais/Edi 
tal_12-2021_PIEX-
EBTTUFPI/Edital_piex_2022.pdf 
Link: Disponível 
em:https://ufpi.br/arquivos_download/arqu
ivos/CTT/edital_PROJETOS_DE_VIVEN 
CIAS_PROFISSIONALIZANTES_CTT_20
21.2_assinado_copy.pdf 

CEPEX 
CTT 

PDU 



 

OBJETIVO AMPLIAR OS PROGRAMAS DE INCENTIVO À EXTENSÃO NO CTT 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META CENÁRIO SITUAÇÃO 
UNIDADE(S) 

RESPONSÁVEL(IS) 
ACOMPANHAMENTO APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  

9 1.1.9 
Consolidar a realização de 
ao menos 01 evento de 
Extensão anual 

I SIUFPI 
100% 

100% 

Foi realizado o IV SIUFPI 
III SIPECT. 

CTT 

Link: Disponível 
em: 
https://siufpi2022. 
ufpi.edu.br/progra 
ma%C3%A7%C3 
%A3o 

PREXC 
CTT 

PDU 

10 1.1.10 
Aumentar para 15 a o 
número de projetos de 
extensão apoiados. 

10 

100% 

100% 

Ofertadas 43 bolsas para projetos de 
abrangência social, técnico-científica 
com conclusão prevista e elaboração dos 
relatórios na segunda quinzena de 
dezembro. Pibic 2022 - 12 projetos/24 
bolsisas. Piex 2022 - 03 prpjetos/ 07 
bolsistas. Projeto vivencias (vivencias 
profissionais atividasdes desevolvidas 
dentro da unidade CTT) beneficiando 12 
bolsistas. 

CTT 

Link: Disponível 
em:https://www.ufpi.br/arquivos_downloa
d/arquivos/prex/Editais/Edital_122021_PI
EX-EBTT-UFPI/Edital_piex_2022.pdf 
Link: 
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/48835-
iii-sipect-traz-debate-sobre-a-importancia-
da-etica-durante-abertura-do-seminario 

Assistente 
da Diretoria 

do CTT 
PDU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO ATENDER AS METAS DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE DA UFPI 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META CENÁRIO SITUAÇÃO 
UNIDADE(S) 

RESPONSÁVEL(IS) 
ACOMPANHAMENTO APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  

11 1.1.11 
Diminuir o consumo de 
energia em 10% 

5 100% 

O CTT não tem contador de energia 
próprio e divide com o CCA. Meta 
cumprida devido a boa prática de 
estabelecer horários para uso do ar 
condicionado. Há controle da hora de ligar 
e desligar ar-condicionado. Na residência 
liga as 22h e desliga 6h da manhã. Nas 
salas de aula turno manhã liga 07:10 e 
desliga ao término de cada aula, no turno 
da tarde liga 13:10 e desliga ao término da 
aula. Para 2023 existe um projeto de 
200.000 aprovado para implementação de 
energia solar. 

CTT 
Evidenciado pelas boas práticas 
dentro do CTT. 

PREUNI 
PRAD PDU 

12 1.1.12 
Diminuir o consumo de 
água em 20%. 

10 100% 

Toda a água utilizada no CTT é oriunda de 
poço. Existe o controle de horário para 
enchimento programado das caixas d’água 
de abastecimento. Além do que, na área 
irrigada foi substituído 1 hectare de 
irrigação por aspersão por irrigação 
localizada. 

CTT 
Evidenciado pelas boas práticas dentro 
do CTT 

PREUNI 
PRAD 

PDU 

13 1.1.13 
Diminuir o gasto com 
material de expediente em 
20% 

15 100% 

Quase todo o material de expediente foi 
reduzido o uso, somente aumentou o uso 
de material de limpeza em função das 
limpezas realizadas por demanda da 
pandemia da covid19. Última requisição 
almoxarifado Nº 977/2022. 

CTT 
Última requisição almoxarifado Nº 
977/2022. 

PREUNI 
PRAD 

PDU 

 

 

 



OBJETIVO REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META CENÁRIO SITUAÇÃO 
UNIDADE(S) 

RESPONSÁVEL(IS) 
ACOMPANHAMENTO APOIO 

ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  

14 1.1.14 
Substituir o teto da Quadra 
do CTT. 

100% 100% 

Realizada substituição de todas as colunas 
e teto da quadra. 

CTT 
Link: Disponível 
em:https://www.ufpi.br/estrutura-fisica-ctt 

PREUNI PDU 

15 1.1.15 
Efetuar a revisão do teto de 
100% das construções do 
CTT. 

80% 100% 

Realizado retelhamento de todo o teto e 
manutenção em locais de goteira onde o 
forro estava danificado. 

CTT 
Link: Disponível 
em:https://www.ufpi.br/estrutura-fisica- 
ctt 

PREUNI PDU 

OBJETIVO ESTIMULAR AÇÕES DE APOIO À PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES COM ÊXITO NOS CURSOS OFERTADOS NO CTT 

16 1.1.16 

Atender pelo menos 75% 
dos alunos em situação de 
vulnerabilidade com auxílio 
estudantil. 

100% 100% 

A assistência Estudantil conseguiu 
ampliar e diversificar o quantitativo de 
benefícios garantindo apoio a todos os 
eixos da Política de Assistência 
Estudantil do Colégios Técnicos 
vinculados à UFPI. 

CTT 

1- Relatório- edital benefício de auxílio 
estudantil 2019 (drive) 
2- Relatório de benefícios 
da assistência estudantil 2019-
2022(drive) 
3- Política de assistência 
estudantil dos colégios técnicos 
vinculados à 
UFPI:https://ufpi.br/arquivos_download/ar
quivos/CTF/Arquivos/Resolu%C3%A7%C
3%B5es/2021/Resolu%C3%A7%C3%A3
o_004.2021-CEPEX_Regulamenta_a_ 
Pol%C3%ADtica_de_Assist%C3%AAncia
_dos_Col%C3%A9gios_T%C3%A9cnicos
_vinculados_%C3%A0_Universidade_Fe
deral_do_Piau%C3%AD.pd 
4- Editais da assistência 
estudantil em 2022: 
https://ufpi.br/editais-ctt 

CTT PDU 

 



 

METAS ATINGIDAS PARCIALMENTE 

PAINEL 2- DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS PDU 2020 A 2022 

UNIDADE ATINGIDAS PARCIALMENTE 

2 TEMA ESTRATÉGICO GESTÃO, GOVERNANÇA E PRÁTICAS INOVADORAS 

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

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 
ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  2019 2022 

2022  
Discriminar quantidade e percentual de 
realização 

 

CONCLUÍDA 
(Sim/Não/Par

cial) 

EVIDENCIAR 
(Informar links 

para documentos 
que comprovem 
que a meta foi 

alcançada) 

1 2.1.1 
 

Revisar o Regimento Interno 
do CTT até dezembro de 
2020. 

Criação 
do 
Regime 
nto 
Interno 
CTT 
O% 

90% 

Regimento Interno em 
processo de revisão final, 
aguardando a aprovação de 
Minuta de Resolução dos 
Cursos Técnicos dos Colégios 
Técnicos da UFPI em reunião 
do CEPEX para conclusão dos 
ajustes finais. 
Em função do decreto Nº 
10139/19 que define a revisão 
de todos os atos. 

CTT Parcial 

Link: Disponível 
em: 
https://www.in.go 
v.br/en/web/dou/- 
/decreto-n-10.139- 
de-28-de- 
novembro-de- 
2019-230458659 

PROPLAN 
e SEBTT PDU 

2 2.1.2 

Identificar e mapear em 
100% (cem) das unidades 
administrativas no mínimo 
8 (oito) macroprocessos 
BPMN (Business Process 
Model and Notation). 

Não 
existia o 
mapeam 
ento 
0% 

Esta meta 

está 
incluída no 
planejamento 

de 
2023. 
80% 

Com o estado de calamidade 
pública face a COVID19 a 
meta não foi concluída, pois a 
maioria dos servidores 
estavam em trabalho remoto 
até o início do mês de janeiro 
de 2022. Esta Meta está 
incluída no planejamento de 
2023. 

CTT Parcial 

Link: Disponível 
em: 
https://www.sipac. 
ufpi.br/sipac/porta 
l_administrativo/in 
dex.jsf 

PROPLA
N 

PDI e PDU 



 

3 2.1.3 

Elaborar e implantar 
programa anual de 
realização periódica de 
exames para servidores 
técnicos administrativo e 
docentes. 

Não 
existia 
0%. 

Programa 
implementad

o 2%. 

Implementado o sistema de 
acompanhamento da saúde do 
servidor (SIAS). Criada a 
coordenação de atenção à 
saúde do servidor em fase de 
formação da equipe. 

SRH/CTT Parcial 

Link: Disponível 
em: 
https://www.sipac.ufpi

.br/sipac/portal_admi

nistrativo/index.jsf 

SRH PDU 

 

 

OBJETIVO FORTALECER O ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 
ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  2019 2022 

2022  
Discriminar quantidade e percentual de 
realização 

 

CONCLUÍDA 
(Sim/Não/Par

cial) 

EVIDENCIAR 
(Informar links 

para documentos 
que comprovem 
que a meta foi 

alcançada) 

4 2.1.4 
Aumentar em 5% por ano o 
quantitativo de vagas 
ofertadas no CTT. 

240 
vagas 
0% 

Teste 
Seletivo 
Edital 
Nº19/202 
2 com 240 
vagas de 
entrada 
para 2022. 
90%. 

No Processo Seletivo dos Colégios 
Técnicos da UFPI, o CTT ofertou para 
2022: 100 vagas agropecuária 
concomitância, 50 agropecuária 
subsequente, 40 informáticas 
subsequente e 30 agente comunitário de 
saúde. Ressalta-se que o não 
cumprimento da meta em sua totalidade 
se deve a redução das vagas de 
enfermagem referentes aos anos de 2021 
e 2022 devido a extensa carga horária de 
estágio obrigatório que se encontra 
represada, em função da pandemia. 

CTT Parcial 

Link: Disponível 
em:http://copese.ufpi.br

/copese2/materias/inde

x/mostrar/id/13855 
SEBTT PDU 

 

 

 



OBJETIVO IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS O SIGAA, PROCESSOS ELETRÔNICOS, ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 
ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  2019 2022 

2022  
Discriminar quantidade e percentual de 
realização 

 

CONCLUÍDA 
(Sim/Não/Par

cial) 

EVIDENCIAR 
(Informar links 

para documentos 
que comprovem 
que a meta foi 

alcançada) 

5 2.1.5 
100% de implantação dos 
módulos do SIGAA. 

Não 80% 

Resta desenvolver um módulo específico 
para tratar da Assistência Estudantil, 
atividade esta que ajuda nossos estudantes 
a terem condições melhores de se 
manterem nos seus cursos. O percentual 
faltante corresponde a 20% (Módulo 
SIPAC SIGAA, SIGRH). 

CTT Parcial 

Link: Disponível 
em: 
https://www.sigaa. 
ufpi.br/sigaa/public/hom

e.jsf 

STI PDU 

 

OBJETIVO REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 
ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  2019 2022 

2022  
Discriminar quantidade e percentual de 
realização 

 

CONCLUÍDA 
(Sim/Não/Par

cial) 

EVIDENCIAR 
(Informar links 

para documentos 
que comprovem 
que a meta foi 

alcançada) 

6 2.1.6 

Efetuar manutenção em 
100% das salas e 
laboratórios e espaços 
físicos do CTT. 

50% 90% 

Realizada manutenção de ar-condicionado, 
teto e pintura. Ressalta-se a substituição 
doa equipamentos de data show. O único 
item pendente de substituição é a tela de 
projeção elétrica. Inclusive foram feitas 
manutenção nas estufas dos laboratórios. 

CTT Parcial 

Link: Disponível 

em:https://www.ufpi.

br/estrutura-fisica-ctt 
PREUNI PDU 

 



Considerações Sobre as metas atingidas parcialmente 

Em relação ás metas atingidas parcialmente, o Colégio Técnico de 

Teresina reprogramou para o PDU 2023-2024, o cumprimento do objetivo de 

fortalecer as boas práticas de governança, transparência da informação e gestão 

por meio das seguintes metas: revisar o Regimento Interno do CTT até dezembro 

de 2023; Identificar e mapear em 100% (cem) das unidades administrativas no 

mínimo 8 (oito) macroprocessos BPMN (Business Process Model and Notation); 

Elaborar e implantar programa anual de realização periódica de exames para de 

servidores técnicos administrativo e docentes.  

Outro objetivo a ser reprogramado foi fortalecer o Ensino Básico Técnico 

e Tecnológico por meio de suas metas: Implantar no mínimo 2(dois) cursos 

técnicos na modalidade a distância; Implantar no mínimo 3(três) novos cursos 

superior de Tecnólogo nos eixos de Recursos Naturais, Comunicação e 

Informação, Ambiente, Saúde e Segurança; Criar a partir de 2023.1(um) curso 

por ano de pós-graduação latu sensu em áreas de conhecimento que ainda não 

são cobertas na UFPI; Melhorar no CTT no mínimo em 10% a eficiência 

acadêmica no ensino técnico (Fonte: Plataforma Nilo Peçanha); Aumentar em 

5% por ano o quantitativo de vagas ofertadas no CTT. Para este último, se faz 

necessário consolidar, de fato, o aumento em 5% por ano no quantitativo de 

vagas ofertadas no CTT entre os exercícios 2022 e 2023. Para isso, o 

fortalecimento da oferta dos recentes cursos superior de: Tecnólogo em 

Agroecologia, Técnico em Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Técnico em 

Informática na modalidade concomitante, como também, a implantação do Curso 

de Tecnólogo em Sistema para a internet contribuíram. 

A implantação dos módulos no SIGAA, também foi objetivo constante no 

planejamento do CTT,  para atendimentos relacionados aos processos 

eletrônicos e assistência estudantil por meio da meta de implantar 100% dos 

módulos do SIGAA relacionados a processos eletrônicos e assistência 

estudantil; implantar sistema de informação para acompanhamento de egressos. 

Para isso, se faz necessário a busca de parceria entre o CTT e o STI para o 

início do desenvolvimento do projeto de implantação do sistema de informação 

para acompanhamento de egressos dos cursos técnicos desta Unidade de 

Ensino, anteriormente planejado no tema estratégico de Tecnologia e 

Comunicação do último PDU, como também a implantação de um sistema para 



atendimento dos multiprofissionais da Assistência Estudantil aos estudantes 

desta Unidade de Ensino. 

Por fim, o objetivo de realizar manutenção predial na estrutura física dos 

prédios por meio da meta de efetuar manutenção em 100% das salas e 

laboratórios e espaços físicos do CTT. 

Diante do exposto, a equipe administrativa e pedagógica do CTT buscará 

junto aos parceiros das demais unidades hierárquica e de ensino da UFPI, como 

também internamente no CTT, o reforço da solicitação do planejado para as 

metas/objetivos, atentos aos fatos/cenários que demonstrarem não possuírem 

condições de serem atingidos nos anos de 2023-2024, por exemplo, por 

contingência orçamentária, ausência de registro do objetivo/meta no PDU 2023-

2024 pelas demais unidades hierárquica e acadêmica parceiras da UFPI, 

evidenciando assim possíveis fatos/cenários que impossibilitem o alcance em 

sua totalidade e a serem monitorados no ciclo do PDU 2023-2024 atentamente 

pelo CTT, na perspectiva se possível de ser revestido para a sua concretização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METAS NÃO ATINGIDAS 

PAINEL 3- DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS NO PDU 2020 A 2022 

UNIDADE NÃO REALIZADAS 

3 TEMA ESTRATÉGICO INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS 

ITEM 

IdPDE 
 

(Código 
da 

meta) 

META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 
ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  2019 2022 2022 
 

CONCLUÍDA 
(Sim/Não/Par

cial) 

EVIDENCIAR 
(Informar links 

para documentos 
que comprovem 
que a meta foi 

alcançada) 

1 3.1.1 
Promover a acessibilidade a 
100% dos prédios do CTT. 

60% 0% 

Meta não comprida e inserida no PDU de 
2023-2024. 

CTT Não - PREUNI PDU 



Considerações Sobre as metas não realizadas 

 O Colégio Técnico de Teresina reprogramou para o PDU 2023-2024, o 

cumprimento de objetivos para o tema estratégico Sustentabilidade, de atender 

as metas definidas no Plano de Sustentabilidade da UFPI por meio das seguintes 

metas presentes no PDI 2020-2024 da UFPI e que não constava no PDU 2020-

2022 do CTT, passando a incluir no PDU 2023-2024 do CTT sendo:  

 

• Reduzir no mínimo em 50% o CONSUMO com material de expediente: Folha 

A4. Referência ano 2019 destacado no PDI 2020-2024 da UFPI;  

• Reduzir no mínimo em 50% o CONSUMO com material de cozinha: Copos 

plásticos (Água e Café) Referência ano 2019 destacado no PDI 2020-2024 

da UFPI;  

• Reduzir no mínimo em 30% o CONSUMO com telefonia fixa; Referência 

Média 2018 e 2019 destacado no PDI 2020-2024 da UFPI;  

• Reduzir em 25% o CUSTO com serviço outsourcing de impressão. 

Referência ano média 2019 (média 2018 e 2019) destacado no PDI 2020-

2024 da UFPI;  

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

média 2019(média 2018 e 2019) destacado no PDI 2020-2024 da UFPI.  

  Para o tema estratégico Ensino,  fortalecer o Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico foram reprogramadas as metas de implantar o laboratório de 

Agroindústria; Implantar a fazenda Agroecológica; efetuar uma unidade 

demonstrativa de água, energias renováveis e “sisteminha”, implantar os 

laboratórios de: Agroindústria, Fitossanidade e Microbiologia Agrícola.  

 Para o tema estratégico de Tecnologia e Comunicação, o objetivo de 

implantar o sistema de informação de acompanhamento de estudantes egressos 

também foi reprogramada, tendo por meta desenvolver ações de 

conscientização do estudante sobre a importância e aceitação dos egressos dos 

cursos do CTT no mercado de trabalho. 

  O tema estratégico Assistência Estudantil passar a incluir no PDU 2023-

2024 do CTT como objetivo, fortalecer o acompanhamento Pedagógico, Social 

e Psicológico dos Estudantes Público-Alvo da Educação Especial (Deficientes, 

Pessoas Com Transtorno Do Espectro Autista, E Altas 



Habilidades/Superdotação) como demanda de cotistas com representatividade 

considerável nos últimos anos no CTT, para isso atendimento das seguintes 

metas: Promover 1(um) Encontro anual do público-alvo da Educação Especial 

do CTT/UFPI, fortalecendo a Política de Atendimento da Educação Especial 

voltada para o mundo do trabalho; Institucionalizar e implementar Política de 

Saúde Mental com calendário de eventos objetivando organizar a assistência às 

pessoas com necessidade de acompanhamento e cuidados específicos em 

saúde mental; implantar computadores com leitores e tecnologias assistivas nos 

laboratórios de ensino do CTT. 

      Neste processo de elaboração e aprovação dos PDUs das Unidades 

Hierárquicas e Acadêmicas junto a SRH/UFPI na atual mudança de cenário 

presente nas demandas de ofertas de cursos/modalidades de ensino no CTT 

(Curso Técnico em Informática/ concomitante e Subsequente e Curso Superior 

de Tecnólogo em Sistema de Informação) evidenciar a necessidade para a 

Gestão de Pessoas como metas: contratar docentes para o eixo de 

Comunicação e Informação e para o Ensino Médio (docente da área de 

Educação Física); oportunizar aos servidores docentes e técnico-administrativos 

do CTT capacitações relacionadas às atividades inerentes às suas funções; 

elaborar e implantar programa anual de realização periódica de exames para de 

servidores técnicos administrativo e docentes. 

    Outro ponto a ser considerado neste processo de elaboração e 

aprovação dos PDUs das Unidades Hierárquicas e de ensino junto a Biblioteca 

Central e suas Bibliotecas Setoriais, destaca-se os objetivos e metas para o 

cenário da Biblioteca Setorial do CCA e o atendimento da comunidade do CTT 

especificamente no Tema Estratégico Ensino: 

OBJETIVO: Otimizar o processo de compra de acervo IMPRESSO de 

acordo com bibliografias básicas e complementar dos PPCs dos cursos 

ofertados pelo CTT.  

META: Ampliar e atualizar em parceria com a Biblioteca Setorial do CCA 

o acervo em 40% de acordo com os PPCs dos cursos ofertados no CTT. 

OBJETIVO: Buscar meios junto a Administração Superior da UFPI para 

atender a comunidade do CTT diante do processo de construção de novo espaço 

para alocar a Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias. 



META: Promover solução para a demanda da Biblioteca junto a 

Administração Superior da UFPI e o CCA, tendo em vista a ampliação dos 

Cursos ofertados no CTT e ampliação do público a ser atendido. 

OBJETIVO: Colaborar junto a Biblioteca Setorial do CCA, com as 

informações necessárias ao levantamento de dados para a realização de compra 

de ebooks e coleções digitais que atendam aos estudantes dos cursos 

presenciais do CTT e a EAD. 

META: Colaborar junto a Biblioteca Setorial do CCA nos processos de 

divulgar e disponibilizar acesso à plataforma de E-books à comunidade 

acadêmica. 

               Para alcançar o proposto neste último painel, a equipe 

administrativa e pedagógica do CTT buscará junto aos parceiros das demais 

unidades hierárquica e de ensino da UFPI o reforço da solicitação do planejado 

para as metas/objetivos, atentos aos fatos/cenários que demonstrarem não 

possuírem condições de serem atingidos nos anos de 2023-2024, por exemplo, 

por contingência orçamentária em sua grande maioria neste painel, por 

apresentar solicitações das equipes pedagógicas frente aos novos cursos, como 

também os desafios para melhoria dos resultados a serem alcançados no tema 

estratégico ensino em todos os cursos do CTT por meio do tema estratégico 

infraestrutura. 

              Portanto, se evidenciando possíveis fatos/cenários que 

impossibilitaram o alcance em sua totalidade e a serem monitorados no ciclo do 

PDU 2023-2024 atentamente pelo CTT, na perspectiva de cumprir integralmente 

as metas, sendo, no entanto, possíveis a existência de fatos/cenários macros 

que contribuam para a Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT) 

evidenciados nas políticas para a rede de ensino federal e programas do MEC 

por meio respectivamente da Secretaria de Educação Básica (SEB) e Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) comprovados nas mídias 

institucionais do MEC e suas legislações nacionais. 


