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Fundamentação: PDI 2019/2023




1.5.5 Avaliação do Desenvolvimento Institucional


IV - REVISÃO DO PDI:



[...] Com o objetivo de consolidar as estratégias institucionais,
recomendasse ainda que o PDI passe por duas revisões, a primeira em
2020.1, com um ano de implantação, a segunda 2022.1.

Considerando a Suspensão das atividades presenciais a partir da portaria 1200
de 23 de março de 2020, devido à pandemia da COVID-19. Algumas atividades
sofreram atrasos devido à necessidade de ajustes ao novo cenário, o que
obrigou todo o IFSP a se adaptar e destinar esforços para a regularização das
atividades antes presenciais ao formato remoto, para a preservação da saúde
e da vida de nossa comunidade.

Formação das Comissões Locais


Da composição das comissões locais:



Cinco membros: um representante dos três segmentos (discente, docente e técnico
administrativo) 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.

Formação da Comissão Central
Da composição da comissão cental:


Pró-reitores



Dois representantes discentes (sugestão os dois primeiros da lista de suplentes da eleição do CONSUP)



Um técnico administrativo (sugestão o primeiro da lista de suplentes da eleição do CONSUP)



Um docente (sugestão o primeiro da lista de suplentes da eleição do CONSUP)



Um diretor geral de campus (sugestão, escolha no COLDIR)



Um representante da sociedade civil (verificar com o antigo membro a disponibilidade para compor a
comissão)



Um representante do setor produtivo/órgão de fomento (verificar com o antigo membro a
disponibilidade para compor a comissão)



Secretário executivo (DADI-PRD).

Calendário
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 a 31/05/2021

Envio da relação dos membros das comissões para a Comissão Geral.

01/06/2021

Realização dos trabalhos de revisão e entrega do relatório final das
comissões locais.
Consolidação do PDI pela Comissão Central.

01/06/2021 a 26/09/2021

Audiência pública para apresentação do PDI consolidado.

27/09/2021 a 08/10/2021

13/10/2021

Período de Consulta Pública

13/10/2021 a 07/11/2021

Consolidação das demandas pela comissão central

08/11/2021 a 26/11/2021

Apreciação pelo CONSUP

07/12/2021

Atividades das Comissões Locais


Elaboração da planilha de impacto

Notas:
1. A planilha de impacto utilizada para os trabalhos da revisão está em processo de ajuste para atender a
PORTARIA
Nº
983,
DE
18
DE
NOVEMBRO
DE
2020,
disponível
em:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/11/2020&jornal=515&pagina=58
2. Caso os membros da comissão queira se familiarizar com a planilha recomenda-se assistir ao tutoriais
disponíveis em https://youtu.be/FLPfxn6N1cQ e https://youtu.be/fZwHfGR_-XA.
3. A planilha sem os ajustes (recomendado apenas para que se familiarizem com a planilha) está
disponível em: https://drive.ifsp.edu.br/s/7fSiyi8EyG1x1wz

Atividades das Comissões Locais


Diagnóstico do status de execução do PDI vigente – ponto de partida para os trabalhos e
apoio para preenchimento da planilha de impacto.


Proposta de estrutura de avaliação:

Atividades das Comissões Locais


Para a proposta de ações sugere-se uma análise detalhada das forças que atuam sobre o câmpus
na execução do PDI
Análise do Microambiente

Analisar os ambientes:
• Econômico: quais fatores/tendências econômicos podem afetar as ações propostas no PDI, e
como elas impactam essas ações;
• Demográfico: quais fatores demográficos, principalmente levando em conta a região do câmpus,
podem afetar as ações propostas;
• Político: fatores políticos como a relação do câmpus com o poder público local, aspectos da
política estadual e federal devem ser levados em conta também;
• Legal: fazer uma análise da legislação nas três esferas que possam afetar as dinâmicas do IFSP e
do câmpus;
• Sociocultural: quais os aspectos socioculturais da região de atuação do câmpus têm influência
na execução do PDI;
• Tecnológico: quais os avanços tecnológicos e conhecimentos que podem impactar positiva ou
negativamente a atuação do câmpus, ou que devam ser incorporados às atividades propostas no
PDI;
• Global: quais os aspectos das dinâmicas globais podem afetar a execução do PDI.

Atividades das Comissões Locais


Ficha de análise dos cenários do macroambiente:

Atividades das Comissões Locais


Após a análise dos fatores externos do macroambiente as comissões locais devem
voltar o olhar para fatores internos procurando pontos fortes que possam ajudar no
aproveitamento das oportunidades e neutralização das ameaças, outros fatores
internos que não sejam relevantes para o desenvolvimento das atividades que serão
propostas para a revisão do PDI.
Observação: esta fase é muito
importante, pois norteará o
planejamento
das
ações
necessárias para o sucesso do
PDI.

Atividades das Comissões Locais
Outras ferramentas úteis: Canvas


Ferramenta que pode ajudar a organizar e modelar as estratégias e delinear melhor
as ações a serem implementadas para atingir as metas e objetivos do câmpus.

Onde
encontrar:
www.sebraecanvas.com
Na própria página do SEBRAE há tutoriais e
cursos que os membros das comissão poderão
usar.
Algumas dicas iniciais.
https://www.bing.com/videos/search?q=canv
as+sebrae&docid=607987229718033037&mid=
D60954484EFAB101CA03D60954484EFAB101CA0
3&view=detail&FORM=VIRE
Fonte: SEBRAE

Atividades das Comissões Locais
Outras ferramentas úteis: Mapa mental


Ferramenta útil para organizar as relações entre as ações e os agentes com quem o
câmpus pode atuar para a consecução de seus objetivos e metas. Servindo de apoio
para edificar a cobertura de possibilidades de ações.

Acesse o link abaixo e veja como
usar o MS Word para desenvolver
mapas mentais.
https://www.youtube.com/watch?
v=OvKSkt7Fwcs

Atividades das Comissões Locais (CLPDI)


Durante o processo de definição de ações é importante que os membros da CLPDI organizem
algumas conversas com todos os segmentos do câmpus para colher impressões e sugestões
de todos permitindo assim, que o processo tenha uma participação mais ampla.



Formuladas as ações norteadoras a comissão deverá realizar audiências para apresentação
para a comunidade interna, e colocar em consulta por um período mínimo de 15 (quinze
dias).



Fechado o processo interno, é o momento de marcar a primeira audiência para o
apresentação ao público externo, o ideal é que ao menos duas ocorram para garantir a
transparência e o acesso ao processo, para facilitar o processo tanto interno quanto externo
recomenda-se o uso do formulário de apresentação de alterações. Que contém três colunas:
Ações PDI 2019/2023; Alterações Propostas e Justificativas (esta última coluna deverá ser
embasada nos trabalhos feitos na análise de cenários, pontos fortes e fracos e uso de outras
ferramentas de análise que a comissão julgar necessárias a exemplo do Canvas e Mapa
Mental).



A forma de coleta das sugestões e críticas sobre as alterações poderá ocorrer usando
ferramentas eletrônicas de consulta como: Questionários do Google, Lime Survey ou outras.
Isso vale tanto para os públicos internos quanto os externos.

Atividades das Comissões Locais


Formulário de apresentação de alterações

Considerações Finais
É fundamental que as comissões locais estabeleçam e executem rigorosamente um
cronograma de atividades, tal medida visa atender aos prazos previstos para a revisão do
PDI.
 Para os câmpus que já têm e-mail da comissão local, é fundamental a solicitação de
reativação para facilitar a comunicação com a comissão central.
 Caso o câmpus não tenha e-mail anterior da comissão central, deverá criar no padrão: Nome
do e-mail: “PDI – sigla do câmpus” ; endereço do e-mail:pdi.sigla do campus@ifsp.edu.br
(exemplo: “PDI – ARQ” pdi.arq@ifsp.edu.br).
 Caso ocorra alguma alteração de membros das comissões locais, do DRG deve,
imediatamente, emitir uma nova portaria e comunicar a comissão central.
 Será criado um acesso para o presidente de cada comissão local à Equipe PDI no MS Team,
cada câmpus terá uma pasta e os comunicados da comissão central serão colocados lá, é
fundamental que os presidentes acessem regularmente a equipe para se manterem
informados.
 Ao final dos trabalhos de conscientização, apresentação e discussão do documento em toda
a comunidade, o mesmo deve ser enviado, devidamente aprovado pelo CONCAM, em formato
editável e com a respectiva planilha de impacto para o e-mail da Comissão Central:
pdi.central@ifsp.edu.br.


Considerações Finais


Os estudos deverão respeitar os balizadores 50%(10% proeja), 20%,30%.



Com exceção dos cursos integrados o número de vagas ofertadas para os cursos poderá
variar de 40±25% alunos por turma.



No processo de avaliação das ofertas, recomenda-se pensar na mudança da realidade atual
com o uso de tecnologias de informação substituindo aulas presenciais.



Para o processo de entrega final, solicitamos que seja aberto processo no SUAP e enviado
para DADI-PRD, contendo, além de todo o documento devidamente aprovado:


Material de convocação e de transparência que comprovem toda a divulgação acerca das reuniões e
audiências;



Listas de presenças de todas as reuniões e audiências, com identificação de público interno e
externo, contendo no mínimo:

Quando público interno: NOME COMPLETO, SEGMENTO (discente/TAE/Docente)
Quando público externo: NOME COMPLETO, CONTATO (E-MAIL e/ou TELEFONE), REPRESENTANTE
(Comunidade em geral, Pais/responsáveis de alunos, empresários (identificar empresa), político
(identificar cargo/função)


Dúvidas sobre os processos poderão ser sanadas pelo e-mail: pdi.central@ifsp.edu.br.

Bom trabalho a todas as
comissões.
DADI-PRD

