
Memória de Reunião 

1. Local, Data e Participantes 
Local, data e duração: Sala Secretaria dos Conselhos, dia 29/04/2016, das 15:00 às 16:30 

Participantes Observação 

Comissão Central Ausentes: CT, FW, CE, CEFD, CTISM, POLITÉCNICO, UDESSM, PRAE, PRE, 
PROINFRA 

PROPLAN Presentes: Fernando Barbosa, Cristina Bolzan 

AGERP Presentes: Milena 

 

2.  Objetivos 
Apresentação do vídeo de campanha do PDI e definição do cronograma de reuniões nas Unidades Universitárias. 

 

3. Assuntos Discutidos 

 Apresentação do vídeo de campanha do PDI: Foi apresentado o vídeo de campanha do PDI. Foram feitos 
alguns questionamentos, e foi explicado todo o cuidado que se teve na produção do vídeo, que envolveu 
diferentes equipes. A equipe de produção do vídeo fará uma avaliação sobre a viabilidade de fazer 
mudanças pontuais, entretanto o vídeo foi aprovado pela plenária. A campanha será lançada na semana 
do dia 9 a 13.05. Há outras peças publicitárias que farão parte da campanha. 
 

 Formato das reuniões nas Unidades Universitárias: foi apresentado o modelo de reunião previsto para 
ser realizado nas Unidades Universitárias, incluindo um turno inteiro de discussão e abordando os 7 
Desafios Institucionais em reuniões em grupo seguidas de uma discussão em plenária para unificar a 
visão de todos os presentes e consolidar um documento único. 
 

 Cronograma de reuniões nas Unidades Universitárias: foi apresentada uma sugestão de cronograma de 
para as reuniões nas Unidades Universitárias, e cada gestor escolheu o melhor dia para a realização da 
reunião no seu Centro. Foi decidido que serão convocados Chefes de Departamento e Coordenadores 
de Curso, e serão convidados os Secretários de Departamento e Coordenações de Curso. Também serão 
convidados os chefes dos núcleos e de órgãos setoriais e suplementares e o representante das Comissões 
de Avaliação Setorial.  
 

 Sugestões de palestras/seminários: os participantes da comissão irão sugerir palestrantes para as 
palestras ou seminários. 
 

 Reuniões das Comissões Temáticas: foi informado que as Comissões Temáticas estão realizando reuniões 
de trabalho periódicas durante a semana. 

4. Sugestões – Conclusões 

 Ficou aprovado o vídeo de campanha do PDI, que será lançado na segunda semana de maio. 

 A metodologia para condução das reuniões foi aprovada. 

 O cronograma de reuniões foi aprovado, começando as reuniões no dia 23.05 até o dia 7 de julho. 

 


