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No vigésimo nono dia do mês de agosto 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: Hélcio de Almeida Rocha, José
Walkimar de Mesquita Carneiro e Virginia Dresch. Também esteve presente, à convite, a servidora
Lúcia Helena Vinhas Ramos. Dando início à reunião, a Presidente da COM-PDI, apresentou a
seguinte proposta de pauta: 1.Informes; 2.Contribuições da CIS ao PDI 2018-2022; 3.Audiência
Pública fora da sede; e 4. Aumento do número de integrantes na Comissão PDI. O primeiro
ponto de pauta é iniciado por Virginia, que informa que o Auditor Bruno se disponibiliza a ministrar
uma aula sobre Plano de Gestão de Riscos à Comissão PDI, na reunião ordinária da Comissão do dia
12/09/2017, às 10h. Hélcio informa que, até a presente data, 139 usuários preencheram o bloco 1 do
formulário eletrônico, elaborado para a consulta pública do PDI e se encarrega de enviar mensagem
de reforço, por e-mail, à docentes, técnico(a)s e discentes para estimular a adesão de usuários na
ponderação da matriz do PDI 2018-2022. O segundo ponto de pauta é iniciado por Silvia, que
apresenta a servidora Lúcia Vinhas, da CIS (Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico(a)s Administrativos em Educação - PCCTAE). Lúcia apresenta o funcionamento
da CIS e informa da importância do plano de capacitação e qualificação, atrelado à progressão
funcional do(a)s técnico(a)s administrativos, legislada no PPCCTAE, e sugere que o plano de
capacitação seja considerado nos objetivos estratégicos do PDI 2018-2022. O terceiro ponto de
pauta é apresentado por Silvia, que consulta a Comissão sobre a realização de Audiência Pública do
PDI 2018-2022, fora da sede. Após discussão, entende-se ser recomendável a realização de mais uma
Audiência Pública, além da já realizada na Sede em 23/08/2017, no Campus de Volta Redonda. O
quarto ponto de pauta é trazido por Silvia que assinala a importância de aumentar a quantidade de
membros da Comissão PDI, para ajudar na construção do PDI 2018-2022, sobretudo em temas que a
presente Comissão tem mais dificuldade de abranger. Após discussão, é aprovado que Silvia
conversará com a gestão para propor a ampliação da comissão, bem como a substituição do membro
discente, posto que o atual aluno somente compareceu a uma reunião desde a recomposição da
comissão em agosto de 2016. A próxima reunião é agendada para 05/09/2017 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
Membro da COM-PDI
SIAPE: 1812745

Silvia Maria Sella
Presidente da COM-PDI
SIAPE: 0310902

33

1

