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No vigésimo quinto dia do mês de abril de 2017, na sala de reuniões da Superintendência de 1 
Tecnologia da Informação, sob a presidência da Professora Silvia Maria Sella, Presidente da 2 
Comissão de Orçamento e Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (COM–PDI), realizou-3 
se a Reunião Ordinária da COM-PDI. Estiveram presentes: Alexandra Anastácio Monteiro Silva, 4 
Gisele Borges de Faria Souza da Silva, Hélcio de Almeida Rocha, José Walkimar Carneiro e 5 
Virginia Dresch. Também esteve presente a convidada Glória Maria Damasceno (STI). Dando início 6 
à reunião, a Presidente da COM-PDI, apresentou a seguinte proposta de pauta: 1. Apresentação do 7 
FORPDI; 2. Novo site do PDI. O primeiro ponto de pauta é iniciado pela Profª Silvia Sella, que 8 
solicita à técnica Glória da STI, que apresente o sistema FORPDI, uma vez que esta estudou as 9 
ferramentas do sistema. Após discussão, fica decidido que a COM-PDI utilizará o sistema FORPDI 10 
para elaboração e acompanhamento do PDI 2018-2022. Ainda neste ponto, fica decidido que a Profª 11 
Silvia Sella abrirá uma demanda ao STI no link http://www.sti.uff.br/node/add/demandas-tic, para 12 
solicitar avaliação quanto à carga de trabalho e custos (bolsas de estudantes) para implantação e 13 
manutenção do sistema FORPDI. No segundo ponto de pauta, a Profª Silvia Sella apresenta a 14 
necessidade de construção de um novo site para o PDI-UFF. O técnico Hélcio apresenta os 15 
modelos de template no wordpress disponíveis na STI para elaboração de novos sites na página 16 
web a UFF. Após discussão, fica escolhido o template wordpress para cursos 17 
(http://www.operacaophp.uff.br/cursos/), ficando o técnico Hélcio encarregado de providenciar a 18 
criação do novo site do PDI, iniciando a migração de alguns conteúdos do site antigo 19 
(http://www.pdi.uff.br/) para o novo site (pdi.sites.uff.br). A Profª Silvia Sella finaliza a reunião, 20 
anunciando que a próxima reunião da COM-PDI será realizada no dia 02/05/2017 às 10h, na sala 21 
de reuniões da STI. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para 22 
constar, eu, Virginia Dresch, membro da COM-PDI, lavrei a presente ata que assino com a 23 
Presidente. 24 
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