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Ata da Reunião Ordinária de 11/07/2017
– PDI UFF 2013-2017 –
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No décimo primeiro dia do mês de julho 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,
Andrea Brito Latgé, Hélcio de Almeida Rocha e Virginia Dresch. Dando início à reunião, a
Presidente da COM-PDI, apresentou a seguinte proposta de pauta: 1. Diligência da Câmara de
Legislação e Normas (CLN) do Conselho Universitário (CUV) ao Relatório PDI 2016; 2.
Formulário eletrônico da matriz PDI 2018-2022 e 3) Informes. O primeiro ponto de pauta é
iniciado por Silvia, que apresenta o parecer do Relator da CLN ao Relatório do PDI 2016. Após
discussão, são esclarecidos os questionamentos e completados os dados solicitados pelo Relator ao
Relatório PDI 2016. Silvia providenciará a redação do documento e o apensará ao processo para
encaminhamento à CLN. O segundo ponto de pauta é trazido por Virginia, que apresenta o roteiro
do formulário eletrônico, totalizando 288 questões, apresentadas em 4 blocos: 1) pontos fortes versus
oportunidades, 2) pontos fortes versus ameaças, 3) pontos fracos versus oportunidades e 4) pontos
fracos versus ameaças. Após discussão, é deliberado que as questões serão apresentadas por bloco,
em quatro links distintos, sendo que o usuário poderá escolher se responde às questões de um, dois,
três ou todos os blocos. Hélcio providenciará a URL do formulário eletrônico até 17/07/2017. No
terceiro ponto de pauta, Virginia informa que o Pró-Reitor de Planejamento (PROPLAN)
apresentará a construção do orçamento da UFF na próxima reunião da COM-PDI. Informa ainda que
a Unitevê vai enviar o rascunho do vídeo de animação da campanha publicitária do PDI 2018-2022
ao longo desta semana. A próxima reunião é agendada para 18/07/2017 às 9:30h, na 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
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