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No vigésimo dia do mês de junho de 2017, na sala de reuniões da Superintendência de Tecnologia da 1 
Informação (STI), sob a presidência da Professora Silvia Maria Sella, Presidente da Comissão de 2 
Orçamento e Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (COM–PDI), realizou-se a Reunião 3 
Ordinária da COM-PDI. Estiveram presentes: Hélcio de Almeida Rocha e Virginia Dresch. Dando 4 
início à reunião, a Presidente da COM-PDI, apresentou a seguinte proposta de pauta: 1. Matriz PDI 5 
2018-2022; 2. Novo site PDI; e 3. Vídeo da campanha publicitária PDI 2018-2022. O primeiro 6 
ponto de pauta é iniciado por Silvia, que apresenta o rascunho da matriz do PDI 2018-2022 7 
elaborado nas reuniões anteriores. Após discussão, foram acrescentadas as contribuições dos 8 
presentes, finalizando a contrução da matriz PDI 2018-2022. A referida matriz foi enviada aos 9 
demais membros da Comissão PDI, por email, para que analisem e enviem suas sugestões até 10 
23/06/2017. A matriz também será apresentada ao Comitê de Governança, na reunião desta tarde, 11 
com vistas a colher contribuições. O segundo ponto de pauta é trazido por Virginia, que apresenta o 12 
novo site do PDI (pdi.sites.uff.br) e solicita ao Hélcio que seja feito o redirecionamento do site 13 
antigo para o novo site. O terceiro ponto de pauta é trazido por Virginia, que apresenta o rascunho 14 
do roteiro de vídeo para a campanha publicitária do PDI 2018-2022 e solicita a contribuição de 15 
todo(a)s para seu aperfeiçoamento. Após discussão, são propostas melhorias ao roteiro, que será 16 
novamente apresentado na reunião da próxima semana para seu fechamento e encaminhamento à 17 
UNITEVÊ, para que seja criado o vídeo de animação para a campanha publicitária do PDI 2018-18 
2022. O roteiro do vídeo também será apresentado ao Comitê de Governança, na reunião desta tarde, 19 
para colher sugestões. Virginia enviará email ao Fanara. Superintendente de Comunicação Social, 20 
solicitando agendamento de reunião para tratar da campanha publicitária do PDI 2018-2022. A 21 
próxima reunião é agendada para 27/06/2017 às 9:30h, na sala de reuniões da STI. Nada mais 22 
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar, eu, Virginia Dresch, docente 23 
membro da COM-PDI, lavrei a presente ata que assino com a Presidente. 24 
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