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No segundo dia mês de fevereiro de 2018, na sala de reuniões da Superintendência de Tecnologia da 1 
Informação, 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: Andréa Brito Latgé, Gisele Borges de Faria Souza da Silva, Hélcio de Almeida 4 
Rocha e Virginia Dresch. Dando início à reunião, a Presidente da COM-PDI, apresentou a seguinte proposta 5 
de pauta: 1. Informes; 2. Relatório do PDI 2017 para o Relatório de Gestão; 3. Relatório PDI 2013-2017 6 
para o CUV. No primeiro ponto de pauta, Silvia informa que o PDI 2018-2022 foi entregue em 07/12/2017 7 
no Gabinete da Reitoria e já se encontra tramitando no CUV. Informa ainda que é muito importante que a 8 
comunidade acadêmica se aproprie do documento, tão logo o mesmo seja aprovado no CUV. Para que isto se 9 
torne possível, o planejamento estratégico do PDI 2018-2022 será apresentado na reunião dos Dirigentes, bem 10 
como nas reuniões dos Fóruns: de Diretores de Unidade, de Chefes de Departamento, de Coordenadores de 11 
Curso de Graduação e de Coordenadores de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. No segundo ponto de 12 
pauta, Silvia apresenta os dados encaminhados pela PLAD, referentes aos indicadores do PDI 2017, para a 13 
elaboração do Relatório PDI 2017, a ser encaminhado à PROPLAN, como parte do Relatório de Gestão 2017. 14 
Após discussão, as perspectivas do PDI 2017 são distribuídas entre os presentes, para que elaborem o texto de  15 
discussão dos indicadores aferidos no ano de 2017. Fica estabelecido o prazo de 08/01/2018, para que todos 16 
encaminhem os referidos textos à Silvia, por e-mail, a fim de que sejam ensamblados no texto final, que será 17 
encaminhado à PROPLAN. No terceiro ponto de pauta, Silvia apresenta os dados encaminhados pela PLAD, 18 
referentes aos indicadores do PDI 2013-2017. Após discussão, as perspectivas do PDI 2013-2017 são 19 
distribuídas entre os presentes, para que elaborem o texto de discussão dos indicadores aferidos no 20 
quinquênio. Fica estabelecido o prazo de 08/01/2018, para que todos encaminhem os referidos textos à Silvia, 21 
por e-mail, para que sejam ensamblados no texto final, que será revisado na reunião de 20/02/2018 e 22 
posteriormente encaminhado ao CUV. A próxima reunião é agendada para 20/02/2018, às 10h, na sala de 23 
reuniões da STI. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar, eu, 24 
Virginia Dresch, docente membro da COM-PDI, lavrei a presente ata que assino com a Presidente. 25 
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