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No quinto dia do mês de setembro 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), realizou-se a Reunião Ordinária da COMPDI. Estiveram presentes: Hélcio de Almeida Rocha, Ilton Curty Leal Junior, José Walkimar de Mesquita
Carneiro e Virginia Dresch. Dando início à reunião, a Presidente da COM-PDI, apresentou a seguinte
proposta de pauta: 1. Informes; 2. Plano de Trabalho dos Projetos de Desenvolvimento Institucional
PROPLAN; 3.Audiência Pública PDI 2018-2022 fora da sede; 4. Aumento do número de integrantes na
Comissão PDI e 5. Documento PDI 2018-2022. No primeiro ponto de pauta, Virginia informa que a aula
do Auditor Bruno Dantas, sobre plano de gestão de riscos, foi agendada para 12/09, às 10h. Ainda neste ponto,
Silvia informa que o Relatório do PDI 2016 foi aprovado na reunião ordinária do Conselho Universitário
(CUV), realizada em 30/08/207. O segundo ponto de pauta é iniciado por Silvia, que informa que recebeu os
planos de trabalho dos 25 (vinte e cinco) projetos de Desenvolvimento Institucional de 2017, encaminhados
pela PROPLAN. Após discussão, Walkimar se encarrega de sistematizar as informações enviadas pela
PROPLAN e pelas demais Pró-Reitorias e Superintendências, para acompanhamento das metas e elaboração
do relatório do PDI 2017. No terceiro ponto de pauta, Silvia consulta a Comissão sobre a realização da
Audiência Pública do PDI 2018-2022, fora da sede, em Volta Redonda, no dia 14/09/2017. Virginia informa
que no dia 14/09 haverá paralização dos docentes e dos técnico(a)s-administrativos, convocada pelo ANDES e
pela FASUBRA. Silvia comenta que no dia 13/09 haverá reunião do Fórum de Diretores, em Volta Redonda,
e pergunta da possibilidade de realizar a Audiência na sequência da reunião do Fórum. Após discussão,
aprova-se a realização da Audiência Pública do PDI 2018-2022, em Volta Redonda, no dia 13/09/207, após a
conclusão da reunião do Fórum de Diretores. O quarto ponto de pauta é trazido por Silvia, que consulta os
presentes sobre a ampliação do número de membros da Comissão. Após discussão, é aprovada a ampliação da
quantidade de membros da Comissão, entendendo-se que os novos membros devem ter experiência e
conhecimento da Universidade, como um todo, sugerindo-se os nomes da Profª Reginal Leal, do Instituto de
Computação, do Prof. José Augusto Huguenin, do Instituto de Ciências Exatas (Volta Redonda), de algum
técnico ou docente do LATEC/UFF e da substituição do membro discente. Silvia se encarrega de levar o
pleito à Gestão, na reunião do Comitê de Governança. Ainda neste ponto, Virginia esclarece que é preciso
ficar clara a diferença dos papéis da Comissão e da Gestão, em relação ao PDI. À Gestão, cabe executar o
PDI, estabelecendo ações, projetos e programas para o alcance das metas. À Comissão do PDI, cabe: a)
sistematizar as informações para elaborar o documento do PDI, b) acompanhar as metas, a modo de
Observatório, propondo revisões, caso necessário, e c) elaborar e submeter à aprovação do Conselho
Univeristário (CUV), o relatório anual do PDI, até o mês de março do ano subsequente. No quinto ponto de
pauta, Ilton traz algumas dúvidas sobre a redação do documento do PDI 2018-2022 e pergunta qual será o
prazo para a entrega do texto, resultante da divisão do trabalho, no qual cada membro da Comissão assumiu a
redação de uma parte do documento. Após discussão, são esclarecidas as dúvidas e estabelecido o prazo de
20/09, para que cada membro da Comissão entregue o texto do tópico por si assumido, referente ao
documento do PDI 2018-2022. A próxima reunião é agendada para 12/09/2017 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.
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