UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E METAS

Ata da Reunião Ordinária de 13/06/2017
– PDI UFF 2013-2017 –
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No décimo terceiro dia do mês de junho de 2017, na sala de reuniões da Superintendência de
Tecnologia da Informação (STI), sob a presidência da Professora Silvia Maria Sella, Presidente da
Comissão de Orçamento e Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (COM–PDI), realizouse a Reunião Ordinária da COM-PDI. Estiveram presentes: Alexandra Anastácio Monteiro Silva,
Andréa Brito Latgé, Gisele Borges de Faria Souza da Silva, Hélcio de Almeida Rocha, José
Walkimar de Mesquita Carneiro e Virginia Dresch. Dando início à reunião, a Presidente da COMPDI, apresentou a seguinte proposta de pauta: 1. Informes; 2. Novo site PDI; 3. Formulário
eletrônico; 4. Vídeo da campanha publicitária PDI 2018-2022 e 5. Matriz PDI 2018-2022. O
primeiro ponto de pauta é iniciado por Gisele, que informa ter recebido uma SA da Auditoria
Interna da UFF, solicitando a lista de programas com recurso do PDI existentes no ano de 2016.
Informa ainda que elaborará um rascunho de resposta à SA e trará para discussão da Comissão na
reunião da próxima semana. O segundo ponto de pauta é trazido por Virginia, que apresenta o novo
site do PDI (pdi.sites.uff.br), que está sendo construído, e solicita a contribuição dos demais
membros da Comissão para seu aperfeiçoamento. O terceiro ponto de pauta é iniciado por Hélcio,
solicitando esclarecimentos sobre onde será postado o formulário eletrônico para ponderação da
matriz PDI 2018-2022 e se será necessário fazer login com CPF e senha do IdUFF para preenchê-lo.
Após discussão, decide-se que o formulário deve ser aberto, para que qualquer membro da
comunidade universitária e comunidade externa possa acessá-lo e fazer a ponderação da matriz. Tão
logo a matriz PDI 2018-2022 seja concluída, o formulário eletrônico será elaborado e disponibilizado
no novo site do PDI, prevendo-se o início da coleta de dados na segunda quinzena do mês de julho
até 30/09/2017. O quarto ponto de pauta é trazido por Virginia, que apresenta o rascunho do roteiro
de vídeo para a campanha publicitária do PDI 2018-2022 e solicita a contribuição de todo(a)s para
seu aperfeiçoamento, antes de enviá-lo à UNITEVÊ para a construção do vídeo de animação. O
quinto ponto de pauta é iniciado por Silvia, que apresenta o rascunho de matriz do PDI 2018-2022
elaborado nas reuniões anteriores. Após discussão, foram acrescentadas as contribuições dos
presentes à matriz PDI 2018-2022, que continuará sendo discutida e aperfeiçoada nas próximas
reuniões. A próxima reunião é agendada para 20/06/2017 às 9:30h, na sala de reuniões da STI.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar, eu, Virginia
Dresch, docente membro da COM-PDI, lavrei a presente ata que assino com a Presidente.

Virginia Dresch
Membro da COM-PDI
SIAPE: 1812745

Silvia Maria Sella
Presidente da COM-PDI
SIAPE: 0310902
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