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APRESENTAÇÃO 
 

O Instituto Federal de Sergipe como uma instituição de ensino superior deve ter um 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), requisito imprescindível para reconhecimento 

e avaliação de cursos superiores, de acordo com o Decreto Nº 9.235, de 2017. O conteúdo 

mínimo do PDI é definido pelo Art.21 do mesmo decreto, em que se destacam o perfil 

institucional, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a organização didático-pedagógica, o 

planejamento de oferta de cursos, o funcionamento administrativo e a infraestrutura. 

A elaboração do PDI é uma atividade democrática e participativa, que necessita ser 

realizada a cada cinco anos por exigência do MEC. Após sua elaboração é utilizado como 

referência para tomada de decisões, quando se tratam de questões relacionadas às áreas 

estratégicas institucionais. Entretanto, faz-se necessário refletir, discutir e elaborar o PDI não 

como um instrumento burocrático, mas como um instrumento de gestão, na dimensão 

estratégica, que possibilite o desenvolvimento e a integração do planejamento institucional em 

todas as suas dimensões. PDI é a ancora para o desenvolvimento institucional. 

O PDI é um modelo de “planejamento estratégico” específico da área da educação, 

uma ferramenta de gestão, um documento que retrata a identidade da Instituição de Ensino 

Superior no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão, sua função social, às 

estratégias para atingir suas metas e objetivos, estrutura organizacional, diretrizes didático-

pedagógicas, administrativas, orçamentárias e de infraestrutura. Assim, requer pensar 

estrategicamente a Instituição na perspectiva do desenvolvimento institucional. 

A metodologia do planejamento deve proporcionar um exercício sistêmico, composto 

de processo, técnicas e atitudes para desencadear contínuas e constantes tomadas de decisões, 

na instituição. É um recurso de trabalho que cria condições favoráveis para a racionalização e 

otimização de determinadas realidades. O processo deve ser participativo, permanentemente 

coordenado e integrado, havendo um comprometimento das pessoas, que são a razão de ser da 

instituição. O plano deve ser elaborado visando o cumprimento da missão institucional e à 

consecução dos seus objetivos estratégicos. 
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METODOLOGIA 
 

1. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 

A PRODIN como Pró-Reitoria responsável pelo desenvolvimento institucional do IFS, 

por sua natureza regimental, conduzirá através da Diretoria de Planejamento e Gestão e da 

Coordenadoria de Planejamento a construção do PDI, sendo responsável também pela 

articulação, coordenação, acompanhamento e monitoramento dos trabalhos.  

A metodologia para construção do PDI passa pela estruturação de comissões, que 

eventualmente no processo de elaboração podem se subdividir em grupos de trabalho. Serão 

constituídas uma Comissão Central e uma Comissão Local para cada Campus.  

Estas comissões reunir-se-ão com todas as áreas envolvidas para tratar dos eixos 

temáticos com a finalidade de pensar o IFS nos cinco anos vindouros segundo objetivos 

estratégicos e o contido nos documentos de apoio disponível no site do PDI do IFS 

(http://www.ifs.edu.br/planejamento-e-gestao/plano-de-desenvolvimento-institucional-do-ifs). 

Toda produção das Comissões Locais será enviada por meio eletrônico para a 

Comissão Central e serão consolidadas, pela PRODIN, construindo o documento parcial do 

PDI até sua versão final, que será enviado a Reitoria para parecer do CEPE e para apreciação 

e aprovação do Conselho Superior. 

Quaisquer outras informações de relevância para a elaboração do PDI deverão ser 

encaminhadas a Comissão Central, através do e-mail (planejamento@ifs.edu.br) , a qual tem a 

competência de coordenar as atividades e decidir sobre a inclusão ou não da informação no 

Plano.  

2. DA COMISSÃO CENTRAL1 

 

É responsabilidade da Comissão Central a coordenação geral dos trabalhos, 

acompanhando e orientando as outras comissões, bem como supervisionar o desenvolvimento 

das ações que compõem as etapas do processo de elaboração do PDI. 

                                                           
1

  Portaria nº 3165, de 17 de outubro de 2018. 

mailto:planejamento@ifs.edu.br
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A Comissão será assim composta pelos titulares dos setores abaixo: 

- Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN; 

 Pró-Reitoria de Ensino - PROEN; 

 Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão - PROPEX; 

 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP; 

 Pró-Reitoria de Administração - PROAD; 

 Diretoria de Assuntos Estudantis – DIAE; 

 Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI; 

 Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos – DIPOP; 

 Diretoria Geral de Bibliotecas – DGB; 

 Diretoria de Educação à Distância; 

 Diretoria de Planejamento e Gestão - DPG; 

 Presidente da Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

 Coordenadoria Geral de Protocolo e Arquivo – CGPA; 

 Departamento de Gestão de Riscos – DGR. 

 

Por ter caráter deliberativo, a Comissão Central deve ser representada, sempre que 

possível, pelos pró-reitores, diretores e coordenadores sistêmicos. 

Cada membro da Comissão Central, responsável pelo respectivo Eixo Temático, 

desenvolverá o assunto do referido eixo junto a Comissão Local, coordenando seus trabalhos. 

São suas atribuições:  

 Coordenar e orientar os trabalhos de discussão e construção do PDI;  

  Elaborar e divulgar, amplamente, o cronograma geral das atividades/etapas 

referentes ao seu eixo temático (à construção do PDI) junto a todos os Campi, 

observadas as orientações da Comissão Central;  

  Promover a sensibilização da comunidade acadêmica;  

  Criar estratégias que garantam uma maior participação da comunidade em 

todas as instâncias do processo de discussão, construção e aprovação do PDI;  

  Agendar, convocar, divulgar e coordenar eventos/reuniões da Comissão Local 

e/ou da comunidade interna, quando necessário;  
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  Organizar eventos para divulgação e compatibilização das propostas;  

  Assessorar as Comissões Locais;  

  Solicitar e monitorar a entrega dos documentos produzidos pelos Campi para 

elaboração da 1ª versão do PDI;  

  Participar da consolidação da 1ª Versão do PDI; 

 

3. DA COMISSÃO LOCAL2 

 

 A comissão local é formada por representantes dos segmentos e das áreas de ensino e 

administrativa, segundo os eixos temáticos propostos na Lei que cria o PDI, sendo assim 

constituídas:  

 Titular da Direção do Campus; 

 Titular da Diretoria ou Gerência de Administração; 

 Titular da Diretoria ou Gerência de Ensino; 

 Representante da área de pesquisa e extensão; 

 Representante dos docentes; 

 Representante dos discentes; 

 Representante dos técnicos-administrativos; 

 Representante das Coordenações de Curso. 

 

O Diretor Geral do Campus será o presidente da comissão local e trabalhará de forma 

integrada com os coordenadores dos eixos temáticos, devendo, não apenas refletir a visão de 

toda comunidade do Campus, mas também que sejam validadas pelo seu gestor maior.  

O presidente da comissão local, deverá de comum acordo com os representantes dos 

eixos temáticos, criar um calendário de reuniões obedecendo os prazos previstos no Plano de 

Ação - anexo 02. 

 

                                                           
2  Portaria nº 3166, de 17 de outubro de 2018. 
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EIXO TEMÁTICO 01 
 

PERFIL INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

1. RESPONSÁVEL 

 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRODIN), 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (DPG) e DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO DE RISCOS (DGR) 

2. DESCRIÇÃO 

 

 Neste Eixo Temático será abordado a forma como serão desenvolvidos os trabalhos 

que envolvem a Comissão Central e as Comissões Locais, enfatizando os eixos temáticos e 

suas especificidades, as quais serão tratadas diretamente pelas comissões locais, verificando 

junto à comunidade as reais demandas do Campus e consequentemente definindo no PDI as 

prioridades para os próximos 5 (cinco) anos.  

 

3. PRODUTO FINAL 

 

A construção do PDI e o seu perfil institucional e organização administrativa do IFS, 

será determinada pelo envolvimento dos diversos segmentos que constituem o IFS para 

alcance das competências previstas neste documento, e que seguem as diretrizes contidas 

no documento do Fórum de Pró-Reitores de Desenvolvimento Institucional – FDI. Assim 

se iniciará um novo ciclo com objetivos e metas que deverão ser perseguidas nos próximos 

cincos anos, 2020 a 2024. Deverão ser revistos a missão, visão e os valores, avaliar os 

objetivos estratégicos quanto ao seu alcance, analisar estrategicamente os fatores que 

impeçam o alcance da visão, analisar os diversos cenários usando metodologia própria 

(SWOT) e elencar os objetivos as serem traçados segundo os quadrantes críticos. 

Os responsáveis por esse eixo temático têm sua contribuição no PDI elaborando os 

seguintes capítulos: 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1. Histórico de implementação e desenvolvimento institucional 

1.2. Objetivos estratégicos 

1.3. Missão, Visão e Valores 

1.4. Plano de Metas e ações em conformidade com as 10 dimensões da avaliação 
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1.5. Plano de Gestão de Riscos 

1.6. Inserção Regional: caracterização do território, indicadores de desenvolvimento 

humano dos municípios os quais existem Campi, indicadores econômicos e sociais com 

análise crítica e aspectos econômicos, sociais, demográficos e educacionais da região 

polarizada 

7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E POLÍTICAS DE GESTÃO 

7.1 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e 

Acadêmico (conforme Estatuto e Regimento Geral) 

7.2 Órgãos Colegiados: Atribuições, Competências e Composição (conforme Estatuto e 

Regimento Geral): Formas de participação dos professores, tutores e estudantes nos 

órgãos colegiados. 

7.3 Políticas de Gestão 

7.4 Das ações de transparência e divulgação de informações da instituição 

7.5 Das eventuais parcerias e compartilhamento de estruturas com outras instituições 

7.6 Demonstrativo da capacidade de atendimento dos cursos a serem ofertados 
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EIXO TEMÁTICO 02 
 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI), POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS (PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA), ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO, 

OFERTA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, PROJETO PEDAGÓGICO DOS CURSOS 

SOLICITADOS PARA O PRIMEIRO ANO DE VIGÊNCIA DO PDI  

1. RESPONSÁVEL 

 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEN), PRO-REITORIA DE PESQUISA E 

EXTENSÃO (PROPEX), DIRETORIA GERAL DE BIBLIOTECAS (DGB), DIRETORIA 

DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (DIAE), DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

(DEAD) e COORDENADORIA GERAL DE PROTOCOLO E ARQUIVOS (CGPA) 

2. DESCRIÇÃO 

 

Este Eixo Temático trata do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), do Cronograma de 

implantação e desenvolvimento da instituição e dos cursos (presencial e a distância), a 

organização didático-pedagógica, oferta de educação à distância os quais serão 

trabalhados no produto final: 

 

3. PRODUTO FINAL. 

 

Os responsáveis por esse eixo temático têm sua contribuição no PDI elaborando os 

seguintes capítulos: 

2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

2.1 Princípios pedagógicos que orientam a ação educativa da instituição; 

2.2 Políticas Acadêmicas: 

 2.2.1 Políticas de ensino para os cursos de graduação e pós-graduação (lato e 

stricto sensu) 

 2.2.2 Políticas institucionais de pesquisa ou iniciação científica, a inovação 

tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural 

 2.2.3 Políticas institucionais para a extensão; 

2.3 Políticas de estágio; 
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2.4 Políticas de responsabilidade social (educação ambiental, educação em direito 

humanos, proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, 

memória cultural, produção artística e patrimônio cultural); 

2.5 Políticas gerais de avaliação (avaliação interna e externa, ações em decorrência 

dos resultados de avaliação, apropriação dos resultados pela comunidade 

acadêmica); 

2.6 Políticas de acessibilidade e atendimento às exigências legais de segurança 

predial (plano de garantia de acessibilidade, plano de fuga em caso de incêndio) 

2.7 Política institucional para internacionalização 

2.8 Política de atendimentos aos discentes 

2.9 Política de acompanhamento dos egressos 

 

3 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DE CADA UM DE SEUS CURSOS 

3.1 Cronograma de implantação e desenvolvimento institucional 

3.2 Cronograma de implantação e desenvolvimento por curso (especificação das 

modalidades de oferta, da programação de abertura de cursos, do aumento de 

vagas, da ampliação das instalações físicas e, quando for o caso, da previsão de 

abertura de campus fora da sede e de polos de educação a distância. 

 

4   ORGANIZAÇAO DIDATICO PEDAGOGICA 

4.1 Número e natureza dos cursos e respectivas vagas 

4.2 Unidades e campus para oferta de cursos presenciais 

4.3 Polos de educação à distância 

4.4 Articulação entre as modalidades presencial e a distância 

4.5 Incorporação de recursos tecnológicos 

 

5 OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU 

 

8 PROJETO DO ACERVO ACADÊMICO EM MEIO DIGITAL  

 8.1 Método de Garantia da Integridade 

 8.2 Autenticidade de todas as informações contidas nos documentos originais 

11 OFERTA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA  

11.1 sua abrangência geográfica 

11.2 relação de polos de educação a distância previstos do PDI (ver item 4.3)  
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11.3 infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a sede e para os 

polos de educação a distância, em consonância com os cursos a serem ofertados 

11.4 descrição das metodologias e das tecnologias adotadas e sua correlação com 

os projetos pedagógicos dos cursos previstos 

11.5 previsão da capacidade de atendimento do público-alvo 

 

EIXO TEMÁTICO 03 
 

PERFIL DO CORPO DOCENTE, TUTORES E TÉCNICO – ADMINISTRATIVO 

1. RESPONSÁVEL 

 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP), PRÓ-REITORIA DE 

ENSINO (PROEN) E DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (DEAD) 

2. DESCRIÇÃO 

 

Este Eixo Temático trata do perfil do corpo técnico da instituição previsto no item VI 

do Artigo 21 do Decreto 9.235/2017. Aqui devem ser tratados o perfil do corpo docente, e 

tutores de educação a distância. 

 

3. PRODUTO FINAL. 

 

Os responsáveis por esse eixo temático têm sua contribuição no PDI elaborando os 

seguintes capítulos: 

6 PERFIL DO CORPO DOCENTE e de TUTORES DE EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA 

 6.1 Perfil Corpo Docente 

  6.1.1 Requisitos da titulação 

  6.1.2 Experiência no magistério superior 

  6.1.3 Experiência profissional não acadêmica 

  6.1.4. Dos critérios de seleção e contratação 

  6.1.5 Da existência do plano de carreira 

  6.1.6. Do regime de trabalho 

  6.1.7. Dos procedimentos para substituição eventual 

 6.2 Perfil de Tutores de Educação à Distância 

  6.2.1Requisitos da titulação 
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  6.2.2 Experiência no magistério superior 

  6.2.3 Experiência profissional não acadêmica 

  6.2.4 Dos critérios de seleção e contratação 

  6.2.5 Da existência do plano de carreira 

  6.2.6 Do regime de trabalho 

  6.2.7 Dos procedimentos para substituição eventual 

 6.3 Perfil Corpo Técnico-Administrativo 

  6.3.1 Dos critérios de seleção e contratação 

  6.3.2 Da existência do plano de carreira 

  6.3.3Do regime de trabalho 

  6.3.4 Dos procedimentos para substituição eventual 

 6.4 Política de capacitação e formação continuada para o corpo docente, 

técnico-administrativo e tutores presenciais e a distância 

EIXO TEMÁTICO 04 
 

INFRAESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

1. RESPONSÁVEL 

 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEN), DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E 

OBRAS (DIPOP) E DIRETORIA GERAL DE BIBLIOTECAS (DGB) e 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

2. DESCRIÇÃO 

 

Esse eixo temático trata da infraestrutura física e instalações acadêmicas da instituição 

com visão atual e futura, o qual está previsto no IX do Artigo 21 do Decreto 9.235/2017 

 

3. PRODUTO FINAL  

 

Os responsáveis por esse eixo temático têm sua contribuição no PDI elaborando os 

seguintes capítulos: 

9 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS  

  9.1 com relação à biblioteca (ver o Eixo 5 – Infraestrutura do Instrumento de 

Avaliação Institucional Externa: Presencial e a Distância) 
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   9.1.1 acervo bibliográfico físico, virtual ou ambos, incluídos livros, periódicos 

acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos multimídia; 

  9.1.2 formas de atualização e expansão, identificada sua correlação pedagógica 

com os cursos e programas previstos;  

  9.1.3 espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal técnico-

administrativo e serviços oferecidos;  

  9.2 com relação aos laboratórios: instalações, equipamentos e recursos 

tecnológicos existentes e a serem adquiridos, com a identificação de sua correlação 

pedagógica com os cursos e programas previstos e a descrição de inovações tecnológicas 

consideradas significativas 

  9.3 com relação a EaD: 

  9.3.1 Estrutura dos polos EaD 

  9.3.2 Infraestrutura tecnológica 

  9.3.4 Infraestrutura de execução e suporte 

  9.3.5 Ambiente virtual de aprendizagem – AVA  

EIXO TEMÁTICO 05 
 

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

1. RESPONSÁVEL 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA), PRO-REITORIA DE ENSINO 

(PROEN), DIRETORIA GERAL DE BIBLIOTECAS (DGB) 

2. DESCRIÇÃO 

 

Será abordado neste eixo a atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA - 

verificando junto à comunidade as reais demandas do Campus. 

 

3. PRODUTO FINAL 

 

Os responsáveis por esse eixo temático têm sua contribuição no PDI elaborando os 

seguintes capítulos: 

12. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL  

 12.1. Dos procedimentos de autoavaliação institucional 
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 12.2 Evolução institucional a partir dos processos de planejamento e avaliação 

institucional 

 12.3 Processo de autoavaliação institucional 

 12.4 Autoavaliação com a participação da comunidade acadêmica 

 12.5 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 

resultados 

 12.6 Relatórios de autoavaliação 
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EIXO TEMÁTICO 06 
 

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRAS 

1. RESPONSÁVEL 

 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) e PRÓ-REITORIA DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRODIN) 

2. DESCRIÇÃO 

 

Este Eixo Temático trata dos aspectos financeiros e orçamentários e será trabalhado 

em atendimento aos seguintes itens previsto no Artigo 21 do Decreto 9.235/2017, deve ser 

tratado o demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. 

 

3. PRODUTO FINAL. 

 

O grupo tem sua participação no PDI elaborando os seguintes capítulos: 

10 CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRAS 

10.1 Composição da matriz orçamentária 

10.2 Previsão de orçamento x previsão de despesas 

10.3 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional 

10.4 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna 
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DOCUMENTOS NORTEADORES PARA A 

ELABORAÇÃO DO PDI 2020 – 2024 
 

 Lei 11.892/2008 - Criação dos Institutos Federais 

 Estatuto do IFS 

 Regimento Geral do IFS 

 Projeto Pedagógico Institucional - PPI 

 Lei 8.112/1990 - Regimento Jurídico dos Servidores Federais 

 Lei 9.394/1994 - LDB 

 Decreto 1.171/1994 - Código de Ética dos Servidores Federais 

 Lei 10.861/2004 - Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES 

 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014: aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 

 Decreto nº 9.203/17 - Dispõe sobre a política de governança da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional 

 PPA 2016 - 2019 

 Termo de Acordo de Metas - TAM 

 Relatório da Autoavaliação Institucional 

 Decreto 9.235/2017 - dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e 

de pós-graduação no sistema federal de ensino 

 Instrumento de Avaliação Institucional Externa – Presencial e a Distância 

(Recredenciamento e transformação de organização acadêmica 
 

 



 

 

ANEXOS 

1. DIVISÃO DA COMISSÃO CENTRAL E LOCAL POR EIXO TEMÁTICO 

COMISSÕES EIXOS TEMÁTICOS 

EIXO 01 EIXO 02 EIXO 03 EIXO 04 EIXO 05 EIXO 06 
COMISSÃO 
CENTRAL* 

      

PRODIN 
(PRESIDENTE) 

      

          DPG       

          DGR       

PROEN/PROPEX       

DEAD       

DIAE       

DGB       

DIPOP       

DTI       

CGPA       

PROGEP       

PROAD       

CPA       

COMISSÕES 
LOCAIS** 

      

ARACAJU       

SÃO CRISTÓVÃO       

LAGARTO       

ITABAIANA       

GLÓRIA       

ESTÂNCIA       

TOBIAS BARRETO       

PROPRIÁ       

SOCORRO       

POÇO REDONDO       

*Portaria nº 3165, de 17 de outubro de 2018 – Comissão Central 
**Portaria nº 3166, de 17 de outubro de 2018 – Comissões Locais 
 

EIXOS TEMÁTICOS   
EIXO 01 – Perfil institucional e organização administrativa 
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EIXO 02 – Projeto pedagógico institucional (PPI), políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão; organização didático-pedagógico; cronograma de implantação 
e desenvolvimento da instituição e dos cursos (presencial e a distância); oferta de educação à distância; projeto acervo acadêmico em meio digital; oferta de cursos e 
programas de pós-graduação lato stricto sensu, política de atendimento aos discentes e egressos. 
EIXO 03 – Perfil do corpo docente, tutores e técnico - administrativo 
EIXO 04– Infraestrutura física e instalações acadêmicas (biblioteca e laboratórios) 
EIXO 05 – Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional 
EIXO 06 – Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO 
O que? Como? Por quê? Quando? Quem? 

1. 1. Constituição das comissões 

Central e Locais envolvidas na 
elaboração do PDI 2020-2024 

Elaborando minuta de portarias das comissões 

central e locais designando os membros por eixo 

temático 

A fim de estabelecer as 

competências dos envolvidos 

no processo de elaboração do 

PDI 

31/10/2018 PRODIN/DPG 

1. 2. Atualizar a metodologia e 

documentos do PDI antigo 

conforme o Art. 21 do Decreto nº 

9.235/17 (NOVO) 

- Criando do material de divulgação das peças 

publicitárias 

- Elaborando o cronograma de visitas as unidades 

e o evento de lançamento de elaboração do PDI 
- Elaborando minutas dos documentos (formato 

do PDI 

- Atualizando o questionário da Consulta Pública 

para levantamento das demandas da comunidade 

acadêmica através do site do IFS 
- Atualizando o Manual de Orientações de 

elaboração do PDI conforme o Art. 21 do 

Decreto nº 9.235/17 (NOVO) 
- Atualizando a apresentação da metodologia de 

elaboração do PDI 
- Atualizando a Divisão da Equipe de elaboração 

de acordo com os Eixos Temáticos conforme o 

Art. 21 do Decreto nº 9.235/17 (NOVO) 

- Adotando a plataforma do sistema 

Para atendimento conforme o 

Art. 21 do Decreto nº 9.235/17 

(NOVO) 
 

30/11/2018 PRODIN/DPG 
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“ForPDI” (sistema desenvolvido para 

instituições federais de ensino) para 

elaboração e gestão do PDI, além de fomentar 

o planejamento estratégico de maneira fácil e 

eficiente (www.forpdi.org) 

 

3. Sensibilização e divulgação da 

construção do PDI, na Reitoria e 

nos Campi. 

- Por meio de Folders, Cartazes, Infográficos, etc. 

- Realizando eventos (seminário, palestras) com a 

participação da comunidade interna 

Para comunicar a comunidade a 

participação dela nesse 

processo de construção do PDI 

para os próximos 5 anos 
 

01/01/2019 a 

30/06/2019 
PRODIN/DPG 

5. Elaboração dos Eixos Temáticos 

pelos seus respetivos responsáveis  

- Através da elaboração dos capítulos de acordo 

com os Eixos Temáticos considerando o modelo 

padronizado disponibilizado pela PRODIN/DPG 

e o manual de orientação do PDI 

- Para fins de padronização e 

atendimento ao Art. 21 do 

Decreto nº 9.235/17 (NOVO) 

01/01/2019 a 

15/04/2019  
PRODIN/DPG 

1. 4. Elaborar e consolidar a minuta 

do documento do PDI 2020-2024 
- Por meio de estrutura mínima conforme consta 

no Art. 21 do Decreto nº 9.235/17 (NOVO)  

Para compatibilizar as 

informações e formatar em um 

documento único 

01/01/2019 a 

30/06/2019 
PRODIN/DPG 

2. 5. Envio do PDI 2020-2024 aos 

colegiados competentes antes de 

encaminhá-lo ao Conselho 

Superior para aprovação 

- Enviando a minuta do PDI 2020-2024 para os 

colegiados competentes para dar um parecer 

sobre o documento 

Para atendimento do Art. 21 do 

Decreto nº 9.235/17 (NOVO) 
01/05/2019 a 

31/05/2019 
PRODIN/DPG 

3. 6. Divulgar e publicar o novo PDI 

2020-2024 no site do IFS 

- Realizando evento de lançamento do novo PDI 

2020-2024 junto a comunidade acadêmica 

disponibilizando o link através do site, redes 

sociais, etc. 

Para atendimento do princípio 

de publicidade e transparência 

A partir da 

aprovação 

pelo 

Conselho 

Superior  
(anualmente) 

PRODIN/DPG 

 


