Relato 3ª Reunião Comissão Central do PDI 2020-2024
Data: 07/11/2018
Horário: 9:00 às 12:00
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Reitoria
Participantes (12)
Membros: 11 de 21
Andrei Zwetsch Cavalheiro
Luiz Otávio Cabral
Nauana Gaivota Silveira
Cedenir Buzanelo Spillere
Miguel Correia de Moraes
Cilmara Fregonesi Silva
Jaison Vieira da Maia (videoconferência)
Delcio Luís Demarchi (videoconferência)
Silvana Rosa Lisboa de Sá
Maricléia Lopes Prim
Felipe Cintra Nunes Braga (videoconferência)
Outros participantes:
Suplente - Diego Albino Martins (videoconferência)
Pauta:
1) Redação do Princípio "Qualidade" (15 min)
2) Consulta Pública PEI e PPI (45 min)
3) Estrutura do PDI 2020-2024 e responsáveis (60 min)
4) Agendamento das próximas reuniões (15 min)
5) Assuntos gerais (15 min)

Discussões:
+ Andrei fez uma breve explanação sobre as duas etapas do PDI que estão em
andamento:
- Atualização do PPI: comissão específica está trabalhando na avaliação da nova redação
da documento (atualização) e entregará a minuta pronta até 30/11/2018.
- Análise Ambiental - matriz swot global do IFSC: com base na consolidação das matrizes
dos câmpus, foram realizadas oficinas com as áreas da Reitoria para que cada uma
fizesse uma análise e proposição dos 10 fatores mais relevantes em forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças. A PRODIN compilou a visão dos câmpus e da Reitoria e
elaborou uma proposta de matriz global do IFSC, que será apreciada pelos gestores da
Reitoria em 08/11/2018. Informou, ainda, que a matriz dos câmpus será utilizada em
outras etapas do PDI, como na POCV e no Plano de Ação para 5 anos.
1) Redação do Princípio "Qualidade": Andrei explicou que a equipe da DGC fez uma
pesquisa sobre propostas possíveis, considerando o conceito de qualidade da ISO 9001 e
de outras instituições de ensino, com a ideia de focar na entrega de valor.
Apresentou 5 alternativas que foram avaliadas pelos presentes por meio de enquete
eletrônica. As 2 melhor avaliadas foram discutidas, o que gerou uma sexta e sétima
alternativas. Após discussão e votação, chegou-se ao texto final aprovado:
“QUALIDADE, pautada em condutas, atividades e processos que gerem valor para alunos
e sociedade de forma consistente.”
2) Consulta Pública PEI e PPI: Andrei informou que no período da tarde a Comissão do
PPI vai discutir a consulta pública desse documento (metodologia e público-alvo).
Cabral justifica que ainda não foi discutido o tema na comissão porque precisavam ter
uma melhor noção sobre o que seria atualizado no documento em relação ao texto
vigente. Andrei apresentou a proposta da consulta, pensada pela PRODIN, para PEI e
PPI. Após as discussões, ficaram definidas a Visão e os Objetivos da consulta pública,
bem como, que em uma das etapas haverá a participação dos professores trabalhando os

temas com todos os alunos. Não houve avanço considerável no detalhamento da
metodologia e do público-alvo. Dessa forma, Andrei ficou de participar da reunião da
Comissão Específica do PPI no período da tarde e posteriormente encaminhar por e-mail
à Comissão Central uma proposta mais consistente, levando em consideração diversos
pontos trazidos pelos membros.
● Visão: qualificar a continuidade do processo de elaboração do PDI
● Objetivos:
- aumentar o nível de compreensão do PPI pelos servidores (A);
- aumentar o nível de conhecimento do PPI por alunos e externos (B);
- medir nível geral de aprovação do PPI atualizado e PEI revisado (C);
- refinar o Plano Estratégico revisado (D);
- incluir alunos e comunidade externa na elaboração do PDI (E).
+ Não houve tempo para discutir os seguintes pontos:
- Estrutura do PDI 2020-2024 e responsáveis (60 min)
- Agendamento das próximas reuniões (15 min)
- Assuntos gerais (15 min)
Elaborado por Mariana Feminella Veiga Sampietro - Assessora Especial do PDI 20202024

