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COMUNICADO Nº 001/DADI/PRD, DE 07 DE MAIO DE 2021
Revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSP

Considerando o item 1.5.5 do PDI 2019-2023 - Avaliação Institucional, inciso IV - Revisão do PDI, estão previstas revisões para 2020.1 e 2022.1.
Considerando a Suspensão das a vidades presenciais a par r da portaria 1200 de 23 de março de 2020, devido à pandemia da COVID-19. Algumas a vidades
sofreram atrasos devido à necessidade de ajustes ao novo cenário, o que obrigou todo o IFSP a se adaptar e des nar esforços para a regularização das
a vidades antes presenciais ao formato remoto, para a preservação da saúde e da vida de nossa comunidade. Por esta razão, foi necessário adiar a revisão
do PDI, desta forma o prazo para início das atividades de revisão fica estabelecido para a data de 10/05/2021.
O Reitor do IFSP providenciará a recomposição da Comissão Central do PDI, que será responsável por conduzir a Revisão do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2019-2023 do IFSP.
Os Diretores deverão providenciar, a par r de emissão de portaria, a composição da Comissão local de Revisão do Plano de Desenvolvimento Ins tucional do
IFSP, optando preferencialmente pela recomposição da comissão original que trabalhou na elaboração do PDI vigente. Caso isso não seja possível, a nova
comissão terá a seguinte composição com cinco membros: um representante dos três segmentos (discente, docente e técnico administra vo) e dois
indicados pela gestão do campus (preferencialmente que entendam da parte sociopedagógica e da parte orçamentária). A composição da Comissão Local dos
Câmpus Sertãozinho e Cubatão terá 2 vezes mais o número de representantes, já a Comissão Local do Campus São Paulo terá 3 vezes mais. Preferencialmente realizar a
composição da Comissão através de eleição ou indicação dos pares.

A Comissão Central deverá receber a composição das comissões locais até o dia 31/05/2021 pelo email pdi.central@ifsp.edu.br.
Deﬁnida a comissão local, os membros deverão se reunir para montar e apresentar o cronograma de trabalhos visando a entrega da revisão do PDI até o dia
26/09/2021 para a comissão central.
O cronograma deverá conter as seguintes etapas:
Sensibilização da comunidade interna quanto o desenvolvimento do PDI na unidade. Sugere-se que nessa etapa, seja realizada no mínimo
uma intervenção por parte da Comissão Local junto a toda a comunidade do Campus (discentes, servidores e colaboradores) apresentando o
PDI vigente e o status de sua execução.
Elaborar um calendário para a realização de audiência inicial com o público interno e abrir processo de consulta pública.
Consolidação das contribuições obtidas na consulta pública pela comissão local.
Elaborar um calendário para a realização de audiência inicial com o público externo e abrir processo de consulta pública para colher sugestões
da comunidade externa sobre as necessidades de alteração e obter contribuições da comunidade e agentes locais.
Consolidação das contribuições do público externo pela comissão local.
Apreciação do PDI revisado pelo CONCAM e aprovação das partes que forem necessárias.
Devido ao momento de pandemia, caso as a vidades con nuem de maneira remota, a comissão deverá deﬁnir a forma e plataformas para realização das
reuniões da comissão, bem como das a vidades de consultas internas e externas de forma virtual, dando o máximo de publicidade a todas as etapas do
processo de revisão, de forma a assegurar a participação ampla de toda a comunidade.
O presidente da comissão deverá organizar os trabalhos de forma a assegurar que o cronograma estabelecido seja cumprido e convocar as reuniões da
comissão para este propósito.
As Diretorias e demais unidades do campus deverão divulgar os prazos para envio dos Relatórios das Comissões Locais de revisão do PDI, conforme o
cronograma geral contido neste documento

Dúvidas e orientações gerais podem ser solicitadas através do e-mail da Comissão Central.
Cronograma geral:

Atividade
Divulgação do processo pela PRD para os Diretores Gerais.
Recondução ou formação das comissões locais de revisão do PDI.

Datas
10/05/2021
10/05/2021 até 31/05/2021

