Relato 2ª Reunião Comissão Central do PDI 2020-2024
Data: 17/10/2018
Horário: 9:00 às 12:00
Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Reitoria

Participantes (14 de 22):
Andrei Zwetsch Cavalheiro
Luiz Otávio Cabral
Cedenir Buzanelo Spillere
Rafael Xavier dos Passos
João Clóvis Schmitz
Cilmara Fregonesi Silva
Jaison Vieira da Maia
Diego Albino Martins
Delcio Luís Demarchi
Silvana Rosa Lisboa de Sá
Aline Heinz Belo
André Dala Possa
Clodoaldo Machado
Egon Sewald Júnior

Pauta:
1. Informes
2. Campanha PDI
3. Valores IFSC
4. Conteúdo e responsáveis PDI
5. Consulta Pública Planejamento Estratégico
6. Definição data reuniões novembro e dezembro

Discussões:

1) Informes:
- Apresentação para os alunos no SEPEI (19/09/2018
- Apresentação Plano Geral de Trabalho e Cadeia de Valor (26/09/2018)
- Contribuições da Comissão Central para o planejamento estratégico
- Andamento da Elaboração do PDI:
• Análise Ambiental está em andamento nos câmpus e a partir de segunda-feira (22/10/2018) a DGC
começará a trabalhar sobre o material para criar a Matriz Swot IFSC.
• Comissão do PPI realizou a primeira reunião em 05/10/2018 e hoje à tarde (17/10/2018) ocorrerá a
segunda, onde será elaborado o cronograma de trabalhos. A entrega deve ocorrer até final de
novembro/2018.
• Revisão de objetivos estratégicos, metas, indicadores e iniciativas estratégicas na Reitoria será
realizada até dezembro/2018.
• Pautas já agendadas para o CODIR, com objetivo de introduzir as discussões: novembro - POCV,
dezembro - PEI, março - Plano Diretor de Infraestrutura.

2) Apresentação da Campanha PDI:
• Rafael apresentou a proposta. Silvana sugeriu a inclusão de avisos no SIG. André informou que é uma
ferramenta que está com problemas de funcionamento.
• Portal do PDI: Rafael informou que estão realizando os ajustes solicitados pela DGC.
• Andrei solicitou que a DIRCOM e a PRODIN façam reunião posteriormente para detalhar ações
derivadas da campanha do PDI. Mariana será capacitada para edição do site novo do PDI.

3) Valores do IFSC:
• Resultado da enquete com a Comissão Central
• Sugestões do CODIR
• Discussão sobre a redação de alguns valores:
• Sustentabilidade: optou-se pela redação “Sustentabilidade, pautada pela responsabilidade
social, ambiental e econômica”.
• Qualidade: sugerida mudança da redação. Silvana sugere que a definição faça um link com a
entrega de valor do IFSC (Cadeia de Valor). Na próxima reunião será trazida uma proposta de
nova redação.
• Andrei sugere troca do nome Valores por Princípios para não confundir com o valor entregue
pelo IFSC à sociedade (Cadeia de Valor): aprovada a sugestão.

• Equidade: Andrei aborda que igualdade é diferente de equidade. Foi decidido manter como
está.
• Discussão sobre a inclusão de novos valores:
• Optaram por incluir apenas o valor “Respeito, pautado pela importância do diálogo no
desenvolvimento das relações interpessoais”.
• Ficou acordado que Valores passarão a ser chamados de Princípios.

4) Conteúdo PDI e responsáveis:

• Andrei apresentou planilha criada para relacionar o sumário do PDI atual, a Recomendação nº
03/2017 do Copadin/IFSC, o Decreto nº 9235/2017 e os Indicadores de Avaliação Externa.
• Será disponibilizada na pasta do Disco Virtual a planilha e o documento sobre os indicadores de
avaliação externa.
• Na próxima reunião deverá ser aprovada a estrutura do PDI e quem será responsável pela redação de
cada parte do documento. Cada área deve analisar a planilha com foco na sua atuação.

5) Definidas as datas das próximas reuniões: 7/11/2018 e 12/12/2018. O turno será decidido via Doodle.

6) Consulta Pública do PEI:
• Será preciso realizar uma ação de divulgação no final deste ano sobre o assunto. Assim, a Comissão
Central deve decidir, na próxima reunião, de que forma ocorrerá a consulta pública do PEI.
• Também será preciso decidir na próxima reunião:
• PPI e PEI: consultas juntas ou separadas?
• Quem será chamado a participar das consultas públicas?
• A consulta aberta será aberta para quem quiser participar ou cada câmpus encaminhará um
conjunto de propostas?
• Silvana sugere que seja uma discussão ampla, mas focada naqueles pontos que queremos realmente
a participação, não uma discussão de redação de texto. E que cada câmpus organize um ou dois dias
de seminário e discussão presencial para fechar as sugestões a serem encaminhadas para a
Comissão Central. Sugere, ainda, que a participação de membros externos ao IFSC ocorra ao final,
após se perceber quais pontos tiveram uma discussão foi mais fervorosa. Selecionar algumas
entidades mais representativas e chamá-las presencialmente para uma discussão final apenas sobre
esses pontos. Sugere que a Comissão Central pense o que quer exatamente saber como resultado
dessa consulta.

• Jaison sugere que a consulta do PPI e PEI ocorra simultaneamente, com ampla participação,
abordando o que realmente importa no documento e que seja compilado pelo câmpus uma proposta
final a ser encaminhada.
• Diego entende que, independente do método, alguns não terão interesse em participar. Que a
Comissão Central deve aceitar isso e trabalhar com os resultados que receber.
• Luiz Otávio também entende que a metodologia de consulta dos dois documentos deve ser única e
ocorrer de forma simultânea e que é fundamental o momento de discussão em cada câmpus para que
se apropriem dos conteúdos e sistematizem o que será enviado.
• Andrei lembrou que é preciso deixar claro que o PPI está sendo ATUALIZADO e o PEI está sendo
REVISADO.
• Ficou acordado que, para a próxima reunião, cada membro deve apropriar-se do PPI e do PEI atuais,
disponíveis em (http://pdi.ifsc.edu.br/download/faca-o-download-do-pdi-2015-2019/) para pensar a
melhor forma de realizar a consulta pública.

Elaborado por Mariana Feminella Veiga Sampietro - Assessora Especial do PDI 2020-2024

