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No décimo dia do mês de outubro 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 Orçamento e 2 
Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (COM–PDI), realizou-se a Reunião Ordinária da COM-3 
PDI. Estiveram presentes: Alexandra Anastácio Monteiro Silva, Gisele Borges de Faria Souza da Silva, 4 
Hélcio de 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. Resultados da Consulta 6 
Pública PDI 2018-2022; e 3. Documento do PDI 2018-2022. No primeiro ponto de pauta, Hélcio informa 7 
que a equipe de arquitetura de sistemas está finalizando a análise dos cursos operacionais de adaptação do 8 
FORPDI para uso no PDI 2018-2022; este ponto entrará na pauta da reunião de Governança de TI, na próxima 9 
semana e, posteriormente, na pauta do Comitê de Governança da UFF, para análise de prioridade. No 10 
segundo ponto de pauta, Silvia apresenta a planilha excel, elaborada por Virginia, com  a consolidação dos 11 
dados dos quatro blocos da consulta pública à matriz PDI 2018-2022. Após discussão, Virginia se encarrega 12 
de acrescentar à planilha excel, uma coluna com a pontuação total de cada cruzamento (ponto forte x 13 
oportunidade, ponto forte x ameaça, ponto fraco x oportunidade e ponto fraco x ameça). No terceiro ponto de 14 
pauta, Virginia informa que já foram recebidos, por e-mail, os tópicos de Infraestrutura (Ilton/Hélcio),  15 
Política de Atendimento aos Discentes (Alexandra) e Áreas de Atuação Acadêmica (Walkimar). Os demais 16 
tópicos deverão ser encaminhados, por e-mail, até 16/10/2017, a saber: Resultados do PDI Anterior (Silvia), 17 
Implantação e Desenvolvimento dos Cursos de Graduação e de Pós-graduação (Andréa) e Aspectos 18 
Financeiros e Orçamentários (Gisele). Virginia se encarrega de enviar à todos, por e-mail, em 17/10/2017: 1) 19 
A matriz PDI 2018-2022 com a pontuação total de cada cruzamento, 2) O documento do PDI 2018-2022 20 
consolidado com os tópicos que cada membro da COM-PDI redigiu e 3) O Projeto Pedagógico Institucional - 21 
PPI 2018-2022. Uma vez recebidos os documentos, nas próximas duas semanas, cada membro da COM-PDI 22 
realizará e trará uma pré-análise das informações, para discussão na próxima reunião, entendendo que o PDI 23 
2018-2022 deve desenvolver as políticas apresentadas no PPI 2018-2022. A próxima reunião é agendada para 24 
31/10/2017, às 9:30h, na Sala de Reuniões da STI. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 25 
reunião, da qual para constar, eu, Virginia Dresch, docente membro da COM-PDI, lavrei a presente ata que 26 
assino com a Presidente. 27 
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