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No décimo quarto dia do mês de fevereiro de 2019, na sala de reuniões da 

Superintendência de Tecnologia da Informação, Faculdade de 

Administração, sob a presidência do Professor José Walkimar de Mesquita 

Carneiro, Presidente da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do 

Desenvolvimento Institucional (COMADI), realizou-se a Reunião Ordinária 

da COMADI. Além do presidente da COMADI, estiveram presentes os 

seguintes membros: Alessandra Siqueira Barreto, Andrea Brito Latgé, 

Hélcio de Almeida Rocha, Lucas Getirana de Lima, Tibério Borges Vale 

(participação por video conferência) e Virgínia Dresch. Como convidados 

participaram: Pamella Drummond (PLAD-PROPLAN) e Lidia Campos 

Ribeiro (PROGEPE, em substituição a Amanda Volotão). 

Pontos da pauta: (1) Elaboração do relatório anual do Plano de 

Desenvolvimento Institucional-PDI a ser apresentado ao CUV até o mês 

de março de 2019. (2) Definição do calendário de reuniões para o ano 

de 2019. 

Ponto 1. A Professora Virgínia Dresch sugeriu um formato objetivo do 

relatório com foco nos objetivos estratégicos, indicadores e metas. Além da 

inserção de justificativas para o sucesso ou o não atingimento das metas 

estabelecidas, o que foi acatado pelos presentes. A seguir, cada um dos 

objetivos estratégicos foi discutido quanto aos resultados obtidos e quanto 

à necessidade de revisão das metas para o respectivo objetivo estratégico. 



Após discussão, foi proposto que o indicador taxa de sucesso na graduação 

(TSG) tivesse sua meta revista, com indicação de um valor de 60% durante 

o período de vigência do PDI. Da mesma forma, o indicador número de 

redes de pesquisa, em razão do projeto PRINT recentemente aprovado pela 

CAPES, teve sua meta alterada para 21 durante toda a vigência do PDI. Os 

demais objetivos estratégicos foram discutidos quanto ao atingimento ou 

não das metas, tendo-se observado que para a maioria dos indicadores as 

metas estabelecidas foram atingidas. A Profa. Virgínia Dresch prontificou-

se a reestruturar o relatório incorporando os pontos discutidos durante a 

reunião. 

Ponto 2. A comissão acordou em estabelecer o calendário anual das 

reuniões da comissão para as primeiras quintas-feiras de cada mês, às 14h, 

salvo a ocorrência de feriados, quando a reunião se dará na semana 

subsequente. Entretanto, para agilizar a conclusão do relatório, a próxima 

reunião foi agendada para 26/02/19 às 14h. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para 

constar, eu, Pamella M. Drummond, lavrei a presente ata para que se 

registre o que foi discutido. 

 

 

 


