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No oitavo dia do mês de agosto 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: Gisele Borges de Faria Souza da Silva, Hélcio de 4 
Almeida Rocha, José Walkimar de Mesquita Carneiro e Virginia Dresch. Dando início à reunião, a 5 
Presidente da COM-PDI, apresentou a seguinte proposta de pauta: 1.Informes; 2.Resposta à 6 
diligência CLN/CUV sobre Relatório PDI 2016; e 3.Audiência Pública PDI 2018-2022. O 7 
primeiro ponto de pauta é iniciado por Hélcio, que informa que já temos 116 respostas da 8 
comunidade interna e 1 resposta à comunidade externa da UFF ao formulário eletrônico. Virginia 9 
informa que a consulta pública foi divulgada por matéria no site da UFF, no Facebook Oficial da 10 
UFF, por email aos dirigentes, diretores de unidade, chefes de departamento e coordenadores de 11 
curso de graduação e pós-graduação. Foi enviado email também ao(à)s docentes, discentes e 12 
técnico(a)s. Em 21/08 e 10/09 será enviado novamente, por email, o convite a docentes, discentes e 13 
técnico(a)s, para que participem da consulta pública do PDI 2018-2022. No segundo ponto de pauta, 14 
Silvia informa que recebeu alguns dados das UORGs administrativas que faltaram no Relatório 15 
2016, para atender a diligência da CLN/CUV. A resposta à diligência será redigida e encaminhada 16 
por Silvia à Secretaria Geral dos Conselhos Superiores. O terceiro ponto de pauta é apresentado por 17 
Virginia, que traz a necessidade de organizarmos audiências públicas para apresentar o PDI 2018-18 
2022 e ouvir a comunidade universitária. Após discussão, é sugerida a realização de audiências 19 
públicas, por segmento, nos dias 04/09 (discentes), 05/09 (técnicos) e 06/09 (docentes), de 18 às 20h, 20 
no Auditório do Bloco F, do Campus do Gragoatá. Nas audiências públicas, todos os membros da 21 
Comissão de Orçamento e Metas estarão presentes na mesa diretora, a fim de moderar os trabalhos. 22 
A proposta de audiências públicas, nestes termos, será submetida ao Comitê de Governança, na 23 
reunião desta tarde. A próxima reunião é agendada para 15/08/2017 às 9:30h, na STI. Nada mais 24 
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar, eu, Virginia Dresch, docente 25 
membro da COM-PDI, lavrei a presente ata que assino com a Presidente. 26 
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