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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DO CAMPUS NOVA IGUAÇU E 

DIGES - PDI (2020-2024) 

 

 

DA DATA, DA HORA E DO LOCAL 

 

 

 Em 18 de setembro de 2018, às 10 horas e 40 minutos, na Sala de Reuniões da 

Unidade de Ensino Descentralizada do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET), em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com sede na Estrada de 

Adrianópolis, N° 1317, Bairro de Santa Rita, na Cidade de Nova Iguaçu, cep 26041-

271, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.115.805/0001-20. 

 

 

DA PRESENÇA 

 

  

Foi realizada a Reunião da Comissão Local do PDI com a DIGES, à qual 

compareceram os seguintes integrantes: ANDRÉA JUSTINO RIBEIRO MELLO, 

DANIELLE BACCARO VIEIRA, JOSÉ ANDRÉ VILLAS BOAS MELLO, LUANE 

DA COSTA PINTO LINS FRAGOSO, SAMANTHA ANDRADE DA ROSA.  

 

 

 

DA CONVOCAÇÃO PARA A REUNIÃO 

 

 

A convocação desta Reunião ocorreu no dia 28 de agosto de 2018. 

 

 

 

DA ORDEM DO DIA 

 

 

A reunião teve como ordem do dia discutir os seguintes tópicos de pauta:  

 



1 – Atividades do PDI; 

2- Esclarecimentos de dúvidas; 

3- Assuntos gerais. 

 

 

 DAS DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

  

A reunião foi conduzida pela servidora Priscila Paiva, chefe do Departamento de 

Desenvolvimento Institucional, que iniciou sua fala apresentando o conceito do Plano 

de Desenvolvimento Institucional, doravante, PDI, especialmente os formulários que 

deverão ser encaminhados à DIGES pela Comissão Local. O material pode ser 

acessado, em formato digital, no site https://pdicefet-rj.wixsite.com/pdi-2020-

2024/documentos . Em seguida, foram apresentadas as demandas da Comissão por meio 

dos documentos a serem preenchidos, a saber: (a) breve histórico (inserido no Manual 

da Comissão Local) – prazo para entrega: 22 de out; (b) cadastro de laboratório - prazo: 

22 de out; (c) composição do acervo da biblioteca - prazo: 22 de out; (d) oferta de 

cursos 2020-2024 - prazo: 22 de out; (e) coleta de dados do campus - prazo: 22 de out; 

(f) cronograma anual de expansão e reforma - prazo: 22 de out; (g) diagnóstico atual: 

PDI 2015 - 2019 (inserido no Manual da Comissão Local) - prazo: 22 de out; (h) 

informação do campus (inserido no Manual da Comissão Local) - prazo: 22 de out; (i) 

plano de ação 5W3H1R - prazo: 11 de out; (j) objetivos e metas - prazo: 30 de set; (k) 

informações referentes à biblioteca e laboratórios (conforme número 11 do item 

Estrutura do Documento Plano de Desenvolvimento Institucional) - prazo: 22 de out. A 

DIGES também solicita o encaminhamento de atas, relatórios, fotos, ou quaisquer 

outras formas de registro para fins de arquivamento das atividades desenvolvidas em 

cada campus. Por fim, a Comissão Central solicita a gravação de, no máximo 10 (dez) 

vídeos, de 30 segundos cada, no qual o indivíduo responde a seguinte pergunta " Que 

Cefet/RJ você quer ver para o futuro" . A gravação deverá ser realizada in loco, ou seja, 

no próprio campus, com a fachada ao fundo, ou qualquer outro local que caracterize o 

campus em questão- prazo: 30 de set. (vídeos similares ao que são veiculados pela Rede 

Globo de Televisão durante o período das Eleições 2018). Para esta tarefa, a professora 

Luane informou que vai pedir apoio à equipe do Boletim Eletrônico BODE NEWS. 

Diante dos prazos estabelecidos, será necessário o reagendamento da reunião com a 

comunidade que, a princípio, ocorreria em 01 de outubro. Sendo assim, tal reunião será 

realizada na próxima terça-feira, 25 de setembro, às 16:30h. Local: Auditório. Além da 

reunião supracitada, ficou acordado que alguns membros da Comissão Local farão a 

divulgação do trabalho de desenvolvimento do PDI entre o alunado e servidores, indo às 

turmas, especialmente, aquelas que são ministradas no turno da noite. Por fim, caixas de 

papelão serão alocadas no Grêmio Estudantil, CaENG e Inspetoria para que a 

comunidade possa colocar suas sugestões para o PDI (2020-2024).     

 

 

 

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2018. 

 

 

___________________________________________________ 

LUANE DA COSTA PINTO LINS FRAGOSO  

(Presidente da Comissão Local)  

 

https://pdicefet-rj.wixsite.com/pdi-2020-2024/documentos
https://pdicefet-rj.wixsite.com/pdi-2020-2024/documentos
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ANDRÉA JUSTINO RIBEIRO MELLO 

 

___________________________________________________ 

DANIELLE BACCARO VIEIRA 

 

___________________________________________________ 

JOSÉ ANDRÉ VILLAS BOAS MELLO 

 

___________________________________________________ 

SAMANTHA ANDRADE DA ROSA 

 

 

 


