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ATA DA REUNIÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
(2019-2023) - CÂMPUS BIRIGUI. Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e
dezoito, realizou-se reunião, às 17 horas, na sala ADM 109, com os seguintes representantes:
Aline Graciele Mendonça (docente), Ana Carolina Garcia Broiz (técnico-administrativo),
Elisangela Aparecida Bulla Ikeshoji (gestão – área acadêmica) e Leandro Aparecido de Souza
(gestão – área administrativa). I – ABERTURA DA REUNIÃO: Reunião iniciada pela
docente Aline Graciele Mendonça. II – ORDEM DO DIA: Elaboração do e-mail a ser
enviado para os servidores e discentes contendo o relatório do I Fórum de Desenvolvimento
Institucional do PDI realizado em 22/11/2017 (vinte e dois de novembro de dois mil e
dezessete), assim como as orientações para as discussões de revisão do Projeto Político
Institucional (PPI), de acordo com as Comissões Temáticas elencadas pela reitoria. As
contribuições serão recebidas até 08/05/2018 (oito de maio de dois mil e dezoito) para
discussão em 09/05/2018 (nove de maio de dois mil e dezoito). Solicitar ao Diretor Geral do
câmpus Birigui elaboração da convocação para 09/05/2018 (nove de maio de dois mil e
dezoito) do fórum com os servidores e discentes sobre o PPI. Solicitar ao Diretor Geral do
câmpus Birigui também elaboração da convocação para discussão de cursos para 30/05/2018
(trinta de maio de dois mil e dezoito) e 27/06/2018 (vinte e sete de junho de dois mil e
dezoito). Solicitar à comissão responsável pelos estudos de força de trabalho os dados prévios
para discussão, na convocação de 30/05/2018 (trinta de maio de dois mil e dezoito). Em
30/05/2018 (trinta de maio de dois mil e dezoito) será apresentada aos servidores e discentes o
resultado dos dados analisados na pesquisa realizada em 2017 com a comunidade interna e
externa sobre os cursos sugeridos. Eu, Elisangela Aparecida Bulla Ikeshoji, lavrei a presente
ata que depois de aprovada, será assinada por mim, pelo presidente do PDI e pelos
representantes.
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