
1. Dados da Reunião
Data Hora marcada Hora início Hora término Local

16/05/2017 09:00 as 10:00 09:30 10:20 Sala de Reunião da SEPLAN

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Leitura da Ata da RLA anterior
03 Apresentação das ações e projetos da UNICORP
04 Discussão da forma de apresentação da UNICORP
05 Definição das ações para próxima RLA
06 Definição da data da próxima RLA
07 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor Assinatura

01 Igor Caires Seplan

02 Pedro Vivas Seplan

03 Alexsandro Silva Seplan

04 Cristina Cunha Seplan

05 José Romilson Mascarenhas Seplan

06 Joana Pinheiro UNICORP

07 Cecilia Neri UNICORP

08 Carmem Rocha UNICORP

4. Tópicos da Ata 

Abertura 

Igor Caires fez a abertura da reunião resumindo as necessidades de abordagem definidas na reunião anterior.

Pedro Vivas procedeu a leitura da Ata da RLA anterior.

Foram apresentados as ações e projetos da UNICORP:
1. Plano de Instrutoria Interna;
2. Entrega das instalações físicas;
3. Estruturação de EAD;
4. Mapa de Cursos;
5. PPP – Projeto Político Pedagógico.

Joana Pinheiro informou a inauguração das instalações físicas para o dia 3/06/2017. Cecília e Carmem lembraram o marco
de 20.000 capacitações realizadas. 

Igor Caires comentou a importância da definição de um nome apropriado para o “projeto UNICORP”. Dentre as opções
avaliadas a mais interessante foi “Consolidação e Expansão da UNICORP”. Porém ficou ainda de definir quais ações e
projetos serão incluídos no portfólio e a forma de apresentação dos mesmos.

Cristina Cunha informou a necessidade de inclusão dessas informações só SGP – Sistema de Gestão de Projetos que ainda
esta semana estará em produção.

A UNICORP definirá, até 19/05/2017, a melhor estratégia para sua apresentação; se como projetos, ou como ações com
indicadores. 

Igor Caires comentou a abordagem para simulação da presença do CGOV na RLA geral como uma prévia da RAE. Cada
participante  representara  um  membro  do  Comitê  de  Governança  Corporativa  –  CGOV  para  comentar  ou  avaliar  a
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participação de cada área.

Pedro Vivas explicou como os indicadores podem contribuir para o negócio e que cada área os define de acordo com sua
estratégia. Ações que tiveram impacto expressivo e podem ter seus resultados medidos, podem gerar os indicadores. 

As datas foram confirmadas (RLA 25/05 e RAE 20/06). Pedro Vivas explicou que haverá uma apresentação padrão para
todas as áreas. Será enviado até o dia 19/05/2017 o modelo da apresentação. Também até esta data a UNICORP enviará
as informações 

A 2ª RLA geral está marcada para o dia 25/05 de 14:00 às 16:00.

Igor Caires encerrou a reunião às 10:20.
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