ORIENTAÇÕES PARA CONSULTA PÚBLICA DA
MINUTA CONSOLIDADA DO PDI 2020-2024
1. INTRODUÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Institucional – o PDI – é o documento destinado a apresentar as
estratégias que serão adotadas pela instituição nos próximos 5 anos, com vistas ao alcance de objetivos e
metas, conferindo-lhe identidade e intenções comuns a todos.
Estamos na reta final da elaboração do PDI 2020-2024, conforme o Plano Geral de Trabalho para
Elaboração do Novo Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSC, apresentado no Quadro 1.
Quadro 1: Etapas do Plano Geral de Trabalho do PDI 2020-2024 a serem realizadas em 2019

ETAPAS

2019
1

3

4

6

7

Finalização e divulgação da minuta do PPI e PEI

x

x

Elaboração dos Indicadores Estratégicos e Metas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaboração do Plano Diretor para 5 anos

x

x

x

Elaboração dos demais capítulos

x

x

x

Consulta pública às minutas do PPI e PEI

2

5

8

9

10 11

12

x

Atualização do Plano de Oferta de Cursos e Vagas
Elaboração das Iniciativas Estratégicas

Preparação da minuta consolidada do PDI

x
x

Consulta pública à minuta consolidada do PDI

x

x

Apreciação da minuta pelos órgãos colegiados

x

x

Ao longo do ano de 2018, trabalhou-se com 3 capítulos da estrutura do PDI, citados a seguir:
•

Capítulo 1 - Perfil Institucional;

•

Capítulo 2 - Projeto Pedagógico Institucional – PPI; e

•

Capítulo 6 - Planejamento Estratégico Institucional – PEI.
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Após o trabalho realizado ao longo do ano de 2018, em fevereiro de 2019 os temas Valores
Institucionais (Capítulo 1), Projeto Pedagógico Institucional – PPI (Capítulo 2) e Objetivos Estratégicos do
Planejamento Estratégico Institucional – PEI (Capítulo 6) foram submetidos a consulta pública, com o objetivo
de qualificar a continuidade do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSC.
A partir da consulta pública, o restante do documento foi elaborado, num amplo e participativo
processo envolvendo câmpus e reitoria, que resultou na minuta consolidada do PDI 2020-2024, com 10
capítulos, citados a seguir:
•

Capítulo 1 - Perfil Institucional;

•

Capítulo 2 - Projeto Pedagógico Institucional;

•

Capítulo 3 - Organização Administrativa;

•

Capítulo 4 - Capacidade e Sustentabilidade Financeira;

•

Capítulo 5 - Educação a Distância;

•

Capítulo 6 - Planejamento Estratégico Institucional;

•

Capítulo 7 - Plano de Oferta de Cursos e Vagas;

•

Capítulo 8 - Organização e Gestão de Pessoal;

•

Capítulo 9 - Infraestrutura;

•

Capítulo 10 - Acompanhamento e Avaliação do Desenvolvimento Institucional.
Inicia-se agora a etapa de consulta pública da minuta consolidada, ou seja, do documento completo.

Para isso, seu cronograma e metodologia foram definidos pela Comissão Central do PDI 2020-2024, na
reunião do dia 24 de outubro de 2019.

2. CONSULTA PÚBLICA
Após o trabalho realizado ao longo dos anos de 2018 e 2019, que contou com a intensa participação
dos servidores dos Câmpus e da Reitoria, bem como da Comunidade Externa na etapa de Consulta Pública
preliminar, a minuta consolidada do PDI 2020-2024 será submetida à consulta pública.
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2.1 Visão da Consulta Pública
A Consulta pública visa qualificar a versão final do Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024
do IFSC.

2.2 Objetivos
1. Dar transparência, aos públicos internos e externos, ao PDI que será publicado;
2. Possibilitar a identificação de erros, incongruências ou algum assunto cuja abordagem tenha sido feita de
maneira defasada ou incompleta;
3. Permitir ao público interno ou externo identificar alguma falha entre o que foi deliberado em conjunto ao
longo do processo de elaboração do PDI e o texto atual;
4. Viabilizar a identificação de eventuais incoerências com as normas externas e internas do IFSC; 5.
Fornecer subsídios para tomadas de decisão da Comissão Central e órgãos colegiados envolvidos na
aprovação do PDI.

2.3 Agenda
A agenda da consulta pública, apresentada no Quadro 2, foi proposta em consonância com o
Cronograma de Elaboração do PDI 2020-2024, apresentado no Quadro 1 e posteriormente foi aprovada pela
Comissão Central do PDI 2020-2024.
Quadro 2: Agenda da Consulta Pública do PDI 2020-2024
04 a 24 novembro

Início da consulta: formulário aberto para participação da comunidade

25 a 29 novembro

Sistematização dos resultados

03 dezembro
04 a 06 dezembro

Comissão Central: avaliação dos resultados da Consulta
Preparação do Relatório Final da Consulta

09 dezembro

Entrega do Relatório Final da Consulta ao Consup

16 dezembro

Consup: apreciação da Minuta Consolidada
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3. MINUTA CONSOLIDADA DO PDI 2020-2024
A Minuta Consolidada do PDI é composta por 10 capítulos, cada um com um conteúdo específico,
mas que se articula com os demais, resultando num amplo e consistente documento. No Quadro 3,
apresenta-se um breve resumo de cada capítulo.
Quadro 3: Resumo dos Capítulos do PDI 2020-2024
1 – Perfil Institucional

2 – Projeto Pedagógico Institucional

Apresenta a instituição, seu histórico, suas finalidades e objetivos, sua missão, visão
e valores, a sua cadeia de valor, áreas de atuação acadêmica e seus principais
números dos últimos 4 anos.
Apresenta o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que define o ideal educativo do
IFSC em termos de políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Trata-se de
um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico, norteador dos seus
processos e práticas, fundamental à construção da identidade institucional e que
expressa as suas intencionalidades transformadoras para os próximos anos.
Importante: Este capítulo já passou por uma consulta pública preliminar no primeiro
semestre deste ano, onde se validou o entendimento de que o documento está
coerente com a concepção de educação adotada pela instituição.

3 – Organização Administrativa
4 – Capacidade e Sustentabilidade
Financeira
5 – Educação a Distância

Apresenta a estrutura organizacional do IFSC, bem como suas instâncias de
decisão.
Apresenta estrutura financeira e orçamentária da instituição.
Apresenta como se organiza a educação a distância na instituição, metodologias e
estruturas utilizadas, bem como sua abrangência geográfica.
Apresenta o planejamento estratégico institucional para os próximos 5 anos.

6 – Planejamento Estratégico

Importante: Os objetivos estratégicos, que compõem este capítulo, já passaram por
uma consulta pública preliminar no primeiro semestre deste ano, onde se validou
que a comunidade acadêmica está de acordo com os objetivos estratégicos
propostos para o IFSC no período 2020-2024.

7 – Plano de Oferta de Cursos e Vagas

Apresenta o plano de oferta de cursos e vagas previstas para os próximos 5 anos.

8 – Organização e Gestão de Pessoal

Apresenta a composição da força de trabalho do IFSC e a projeção de expansão do
quadro de pessoal.

9 – Infraestrutura

Apresenta o diagnóstico da infraestrutura atual da instituição e o plano quinquenal
de infraestrutura, com o planejamento das necessidades de infraestrutura predial,
laboratorial e tecnológica, além de acervo bibliográfico e requisitos de
acessibilidade, com a indicação da estimativa de despesa e fonte de fomento.

10 – Acompanhamento e Avaliação do
Desenvolvimento Institucional

Apresenta como será feito o acompanhamento da execução deste plano de
desenvolvimento institucional 2020-2024 e a avaliação do desenvolvimento
institucional.
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3.1 Forma de participação da comunidade
A participação da comunidade (servidores, estudantes e comunidade externa) deverá ser realizada
de forma individual, por meio do formulário eletrônico (limesurvey) disponível na intranet e no Quadro 4, no
período de 04 a 24 de novembro de 2019, visando atender aos objetivos explicitados na seção 2.2 deste
documento. As minutas dos capítulos e os respectivos formulários estão disponíveis em:
https://www.ifsc.edu.br/pdi/consulta-publica.
As etapas para participação na consulta pública são apresentadas na Figura 1.
Figura 1: Etapas para participação na consulta pública

4. RESULTADO DA CONSULTA
Encerrado o período de coleta de contribuições, inicia-se a etapa de sistematização, a ser realizada
pela equipe da Diretoria de Gestão do Conhecimento (DGC), da Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional (Prodin), no período de 25 a 29 de novembro de 2019. Essa sistematização será apresentada
para a Comissão Central do PDI 2020-2024 na reunião do dia 03 de dezembro de 2019, que fará a avaliação
dos resultados da Consulta e dará um parecer sobre quais contribuições entende que devem ser
incorporadas à minuta consolidada do PDI.
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Na sequência, a equipe da DGC/Prodin elaborará o Relatório Final da Consulta Pública, contendo as
contribuições recebidas e as contribuições que a Comissão Central recomenda que sejam incorporadas à
minuta final do PDI.
Esse Relatório será enviado ao Consup, juntamente à minuta consolidada do PDI, para apreciação e
definição da redação final do PDI 2020-2024 do IFSC.
Após, a DGC/Prodin providenciará os ajustes finais do documento, incluindo as padronizações de
formatação, as últimas revisões gramaticais e padronização de ABNT.
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