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No segundo dia do mês de maio de 2017, na sala de reuniões da Superintendência de Tecnologia da Informação 1 
(STI), sob a presidência da Professora Silvia Maria Sella, Presidente da Comissão de Orçamento e Metas do Plano 2 
de Desenvolvimento Institucional (COM–PDI), realizou-se a Reunião Ordinária da COM-PDI. Estiveram 3 
presentes: Hélcio de Almeida Rocha, Ilton Curty Leal Junior, José Walkimar Carneiro e Virginia Dresch. Também 4 
esteve presente, à convite, a servidora Maria Leonor Veiga Faria (PROPLAN/DGI). Dando início à reunião, a 5 
Presidente da COM-PDI, apresentou a seguinte proposta de pauta: 1. Informes; 2. Resposta à SA CGU 6 
201700832/12 sobre programas da PROGEPE no PDI 2013-2017; 3. Site do PDI; 4. Campanha publicitária 7 
do PDI 2018-2022; 5. Matriz do PDI 2018-2022 e 6. Assuntos Gerais. O primeiro ponto de pauta é iniciado 8 
pela Profª Silvia, que informa que enviou aos Pró-Reitores e Superintendentes, via email do Vice-Reitor, a 9 
solicitação de preenchimento de uma planilha com os programas do PDI das respectivas pró-reitorias e 10 
superintendências, que se encontram em execução, para que a COM possa acompanhá-los no ano de 2017. Informa 11 
ainda que solicitará a demanda à STI para avaliação do uso do FORPDI no âmbito do PDI 2018-2022. No segundo 12 
ponto de pauta, a Profª Silvia faz a leitura das respostas elaboradas pela PROGEPE aos pontos relativos aos 13 
programas desta pró-reitoria no âmbito do PDI, relativos à SA CGU 201700832/12. Após discussão são redigidas e 14 
encaminhadas à servidora Leonor, para que sejam enviadas à CGU (Controladoria Geral da União), as respostas 15 
finais aos referidos questionamentos da SA. No terceiro ponto de pauta, O servidor Hélcio informa que já solicitou 16 
o novo site do PDI (pdi.sites.uff.br), a partir do modelo de template escolhido na reunião passada. Fica acertado que 17 
a Profª Silvia e o servidor Hélcio se reunirão para iniciar a migração de conteúdos do site antigo para o novo site do 18 
PDI. No quarto ponto de pauta, a Profª Virginia traz a necessidade de elaborar uma campanha publicitária para a 19 
construção do PDI 2018-2022, a ser veiculada em toda a comunidade acadêmica por meio de cartazes, vídeos, 20 
emails, facebook, etc. Após discussão, a Profª Virginia fica encarregada de elaborar um roteiro de vídeo animado 21 
da Unitevê para discussão na próxima reunião. Ainda neste ponto, a Profª Silvia enviará email ao Superintendente 22 
de Comunicação Social (João Fanara, email: joaofanara@id.uff.br), para solicitar a elaboração de uma campanha 23 
publicitária para o PDI 2018-2022. O quinto ponto é iniciado pela Profª Silvia, que informa da necessidade de 24 
concluirmos o quanto antes a matriz do PDI 2018-2022, para que a mesma seja apreciada pela comunidade 25 
acadêmica. A Profª Virginia sugere que a apreciação da comunidade acadêmica seja realizada por meio de um 26 
formulário eletrônico (FE), disponiobilizado no novo site do PDI. Após discussão, fica definido que cada membro 27 
da COM trará uma lista de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades para ser discutida na próxima 28 
reunião, com o objetivo de dar celeridade à construção da matriz. No sexto ponto de pauta, a Profª Silvia pergunta 29 
à Comissão se é necessário solicitar infraestrutura (sala, equipamentos e funcionário) para executar 30 
operacionalmente o PDI. A servidora Leonor informa que há uma coordenação para esta finalidade na PROPLAN, 31 
com sala dedicada, provida de equipamentos, e que está sendo indicado funcionário para esta função. A Profª 32 
Virginia assinala a importância da COM continuar trabalhando com autonomia à gestão. Após discussão é 33 
aprovada a solicitação da referida estrutura da PROPLAN, pela Profª Silvia, ao Comitê de Governança, para 34 
executar, operacionalmente, as decisões da COM. A COM continuará funcionando como “cébrero” da construção e 35 
acompanhamento das ações e programas do PDI na Universiade. O Prof. Ilton ressalta a importância de contar com 36 
algum tipo de estrutura do PDI no âmbito das Unidades. A Profª Virginia coloca que poderiam ser constituídas 37 
comissõesm locais no âmbito das unidades, a exemplo das Comissões de Avaliação Local (CAL), que capilarizam 38 
as ações da Comissão Própria de Avaliação. Após discussão, propõe-se a elaboração de uma Resolução do CUV, 39 
para a constiuição das Comissões de Desenvolvimento Local (CDL), no âmbito das unidades.  A próxima reunião é 40 
agendada para 09/05/2017 às 10h, na sala de reuniões da STI. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 41 
reunião, da qual para constar, eu, Virginia Dresch, membro da COM-PDI, lavrei a presente ata que assino com a 42 
Presidente. 43 
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