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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 
MUCURI 

 
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO – DECOM / FACET  

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO PDI 2017-2021 (Portaria 2438 de 23 de setembro de 1 

2016) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUINTINHONHA E MUCURI 2 

– UFVJM REALIZADA EM  08/11/2016.   3 

Às dez horas do dia oito de novembro do ano dois mil e dezesseis estiveram presentes na sala 4 

de reunião do Departamento de Computação André Luiz Covre, Presidente da Comissão PDI 5 

2017-2021, Wallans Torres Pio dos Santos, Ricardo de Oliveira Brasil Costa, Paulo Ângelo 6 

Oliveira Veloso, Henrique Ferreira Maciel e Fabiano Kenji Aoki, para a 3ª Reunião da 7 

Comissão. Justificaram suas ausências Helen Rose de Castro Andrade, Carlos Henrique Silva 8 

de Castro e Ana Paula de Figueiredo Conte Vanzela. André Covre leu os pontos de pauta para 9 

os membros presentes: (1) Justificativas de ausências de reuniões, (2) Atualização da situação 10 

das colaborações até o momento, (3) Afinação de uma metodologia de compilação e 11 

formatação das colaborações, no intuito de entregarmos, para a reunião do dia 12/12, propostas 12 

mais práticas para serem avaliadas e votadas, (4) Revisão do cronograma de atividades e 13 

reuniões estabelecido, (5) Consulta pública. Ponto 1: Registrou-se as justificativas de 14 

ausências na reunião da Comissão realizada no dia sete de outubro do ano de dois mil e 15 

dezesseis de Helen Rose de Castro Andrade, Paulo Ângelo Oliveira Veloso e Henrique Ferreira 16 

Maciel. Ponto 2: André Covre atualizou os presentes sobre a situação das colaborações, sendo: 17 

DRI enviou os documentos que foram resumidos para os membros presentes e estão anexados 18 

a esta ATA. Reitoria, DICOM e PROPLAN confirmaram recebimento, FUNDAEPE enviou a 19 

resposta lida para os membros, também anexada a esta ATA. Após discussão, aprovou-se por 20 

unanimidade as seguintes ações a serem realizadas até o prazo de 21/11/2016 para os setores 21 

enviarem suas colaborações: Cada membro da Comissão procurará o(s) setor(es) sob sua 22 

responsabilidade(s) presencialmente, tendo em mãos cópia do Memorando 2, em que se 23 

explicita os pedidos, com o objetivo de, ao mesmo tempo pressionar o setor, ressaltar a 24 

importância da colaboração e dar novas orientações, principalmente no que diz respeito a 25 

metodologia de elaboração do documento que lhe será entregue. Ficou decido que André  26 

Covre iria comunicar os membros da Comissão com as orientações. Ponto 3 e 4: Decidiu-se, 27 

por unanimidade a seguinte metodologia: os membros da Comissão irão orientar os setores a 28 

entregarem suas propostas em formato de arquivo .doc ou similar, contendo, para cada item do 29 

índice destinado ao setor, o que se pede nos itens (a), (b) e (c) do Memorando 2. Após o 30 

recebimento, o membro da Comissão irá ler as propostas e tecer, em um item (d), suas próprias 31 

considerações. Tal documento será encaminhado para todos os membros da comissão no dia 32 

06/12/2016, aumentando-se assim o tempo para os membros da Comissão lerem e se 33 

prepararem para a avaliação das propostas na reunião do dia 12/12/2016. Na reunião do dia 34 

12/12/2016 a comissão decidirá como será o procedimento para finalização do documento e 35 

demais encaminhamentos. Tópico 5: André Covre iniciou o tópico ressaltando sua 36 

preocupação, devido a uma preocupação levantada por Ricardo Brasil, de que deveríamos 37 

tentar realizar uma consulta mais ampla aos membros da comunidade. Decidiu-se, por 38 

unanimidade, que uma consulta deverá ser realizada quando da entrega do documento final ao 39 

CONSU, prevista para início de janeiro de 2017, com um mês de antecedência mínima para a 40 

reunião ordinária de fevereiro de 2017. Os presentes entenderam e concordaram que, da forma 41 

como os trabalhos estão sendo realizados, a Comissão, mesmo com o prazo pequeno que lhe 42 

foi dado, estaria oportunizando consultas à comunidade em três momentos e de três formas 43 

diferentes, à saber: momento primeiro, ao possibilitar que o setor consulte seus órgãos 44 
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colegiados, pois cada órgão colegiado possui representantes da totalidade da comunidade; 45 

momento segundo, em que a comunidade poderá ter acesso ao texto total enviado ao CONSU 46 

e, momento terceiro, na própria reunião ordinária do CONSU. Decidiu-se que a Comissão irá 47 

enviar um memorando para a comunidade acadêmica total informando de seus trabalhos e 48 

solicitando adesão à essas três oportunidades de colaboração. Não tendo nada mais a tratar, o 49 

Presidente registrou lavrou a presente ata que vai devidamente assinada por mim, e que deverá 50 

ser aprovada na próxima reunião da comissão, juntamente com a ATA da segunda reunião. 51 

 52 
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André Luiz Covre 55 
Presidente Comissão PDI 2017-2021 56 


