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No décimo sexto dia do mês de maio de 2017, na sala de reuniões da Superintendência de 1 
Tecnologia da Informação (STI), sob a presidência do servidor Hélcio de Almeida Rocha, membro 2 
da Comissão de Orçamento e Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (COM–PDI), 3 
realizou-se a Reunião Ordinária da COM-PDI. Estiveram presentes: Gisele Borges de Faria Souza da 4 
Silva e Virginia Dresch. A Profª Silvia Sella justificou sua ausência. Dando início à reunião, o 5 
servidor Hélcio, apresentou a seguinte proposta de pauta: 1. Informes; 2. Acompanhamento dos 6 
programas/projetos ativos do PDI em 2017 e 3. Matriz do PDI 2018-2022. O primeiro ponto de 7 
pauta é iniciado pela Profª Virginia, que faz a leitura das respostas consolidadas à SA 201700832/24, 8 
enviada por Leonor da PROPLAN, por email. No segundo ponto de pauta, a Profª Virginia informa 9 
que somente os gestores da SDC (Superintendência de Documentação), da EDUFF, da SCS 10 
(Superintendência de Comunicação Social), da PROPPI (Pró-reitoria de Pós-graduação, Inovação e 11 
Pesquisa), da SRI (Superintendência de Relações Internacionais), da PROGRAD (Pró-reitoria de 12 
Graduação) e STI (Superintendência de Tecnologia da Informação) enviaram as informações 13 
necessárias ao acompanhamento dos programas e projetos do PDI ativos em 2017, a pesar das várias 14 
reiterações do Vice-Reitor pelas respectivas informações. Ainda neste ponto, a Profª Virginia 15 
informa que, no seu entender, as respostas enviadas não atendem completamente ao pleito da COM. 16 
Após discussão, solicita-se à Gisele a elaboração de uma tabela, com os programas ativos em 2017, 17 
registrados na PROPLAN, para que a Comissão PDI possa relacioná-los às ações do PDI 2013-2017. 18 
Solicita-se também que a Profª Virginia encaminhe os arquivos preenchidos pelos gestores à todos os 19 
membros da COM, por email. No terceiro ponto de pauta, a Profª Virginia faz a leitura da lista que 20 
elaborou dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, para a matriz do PDI 2018-2022. 21 
Após discussão, decide-se por enviar a referida lista aos demais membros da COM para apreciação 22 
crítica. Sugere-se ainda, que nas próximas reuniões da COM seja dedicada 1(uma)h para o 23 
acompanhamento dos projetos/programas do PDI ativos em 2017 e 1(uma)h para a discussão da 24 
matriz do PDI 2018-2022. A próxima reunião é agendada para 23/05/2017 às 10h, na sala de 25 
reuniões da STI. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar, 26 
eu, Virginia Dresch, membro da COM-PDI, lavrei a presente ata que assino com o Presidente. 27 
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