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Ata da Reunião Ordinária de 27/06/2017
– PDI UFF 2013-2017 –
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No vigésimo sétimo 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,
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 COM-PDI, apresentou a
seguinte proposta de pauta: 1. Matriz PDI 2018-2022; 2. Formulário eletrônico da matriz PDI
2018-2022; 3. Campanha publicitária PDI 2018-2022; 3. Resposta à SA da Auditoria Interna
da UFF. O primeiro ponto de pauta é iniciado por Silvia, que apresenta o rascunho da matriz do
PDI 2018-2022, elaborado nas reuniões anteriores, e as contribuições que foram recebidas por parte
dos membros da COM-PDI, do Comitê de Governança e da STI, na última semana. Após discussão,
foram acrescentadas as contribuições recebidas, finalizando a construção da matriz PDI 2018-2022.
Ainda neste ponto, define-se que será agendada uma reunião com os Pró-Reitores de Graduação
(PROGRAD), de Extensão (PROEX), de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) e de
Assuntos Estudantis (PROAES), na próxima terça-feira, 04/07/2017, às 9:30h, na Reitoria, a fim de
discutir a proposta de metas para o PDI 2018-2022, em face da matriz PDI 2018-2022. O segundo
ponto de pauta é trazido por Virginia, que informa que no Comitê de Governança foi solicitado que
o acesso ao formulário eletrônico para ponderação da matriz do PDI 2018-2022 seja realizado com
login e senha do IdUFF, para a comunidade interna, e de acesso aberto à comunidade externa. Após
discussão, acolhe-se o pedido do Comitê de Governança, sendo Hélcio encarregado de tomar as
providências necessárias, para o formulário eletrônico, com a matriz 2018-2022 para ponderação,
seja disponibilizado até 15/07/2017. O terceiro ponto de pauta é iniciado por Virginia, que convida
Marcelo Alves, da equipe da Superintendência de Comunicação Social (SCS), a participar da reunião
para que seja definida a campanha publicitária do PDI 2018-2022, a ser disparada em meados de
julho/2017, tão logo esteja disponível o formulário eletrônico. Após discussão, são estabelecidas as
datas e estratégias de divulgação da campanha publicitária. Virginia informa que está sendo enviado
hoje à UNITEVE, o roteiro para elaboração do vídeo de animação que será utilizado na campanha
publicitária. No quarto ponto de pauta, Gisele apresenta o rascunho de resposta à SA 008/2017 da
Auditoria Interna da UFF à COM-PDI. Após discussão, é elaborado o texto final de resposta à
referida SA. A próxima reunião é agendada para 04/07/2017 às 9:30h, na Reitoria. 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.
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