O que é o PDI?
• O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento que define a missão da Instituição e
as estratégias para atingir as metas e objetivos, abrangendo um período de cinco anos. Faz parte do
PDI a elaboração do Projeto Político Pedagógico e da Organização Didático-Pedagógica.
• O novo PDI teve sua metodologia de elaboração aprovada pelo CONSUP e tem como princípio o

planejamento participativo. Para tanto, a elaboração do PDI é de responsabilidade básica de quatro tipos
de comissões: Central, Local, Sistematização e Temáticas.
• As comissões temáticas e locais, deverão viabilizar o espaço de diálogo com a comunidade, interna e
externa, através de Fóruns de Desenvolvimento Institucional em cada campus, como também realizar
conferências de Desenvolvimento Institucional e pesquisas com dimensões quantitativas e qualitativas
que definirão os abalizadores estratégicos do documento a ser composto.

Etapas já realizadas
• Fóruns de Desenvolvimento Institucional;
• Análises das propostas para Missão, Visão e Valores;

• Revisão do Projeto Político Institucional.

Na 1ª Audiência Pública
Foram apresentados:
• As novas “Missão”, “Visão ” e “Valores”;
• Os cálculos dos balizadores (50/30/20, aluno equivalente, fator de esforço do
curso, entre outros);

• A nova fórmula da Matriz CONIF;
• O edital com as regras para as propostas.
A apresentação está no site.

Votação
Todos as pessoas que se eximirem serão considerados “abstenções”.
Exemplo:

Na lista consta 100 presentes.
60 votaram à favor e 35 votaram contra.
Serão consideradas 5 abstenções.

Propostas
• De acordo com o Edital 641/18, de 20 de agosto de 2018, as
propostas deveriam ser enviadas em documento de texto para o email pdi.mto@ifsp.edu.br entre os dias 22/08 e 02/09 para que a
comissão local tivesse tempo de analisar quais seriam viáveis.

• Foram recebidos 2 arquivos de texto com algumas propostas (os
documentos na íntegra estão no site).
• Após análise da comissão, foram definidos 5 propostas viáveis:

Propostas
Proposta 1
• Criação do programa de pós-graduação Stricto Sensu em
Energias.
Proposta 2
• Suspensão de oferta do curso de Especialização em Álcool e
Açúcar.

Essas propostas são independentes. Portanto, votaremos a
favor ou contra para cada uma delas.

Propostas
Proposta 3
• Suspensão de oferta do curso diurno em Licenciatura em Química para;
• Criação de curso especial de Formação Pedagógica para não Licenciados na modalidade à distância (EAD).

Proposta 4
• Suspensão de oferta do curso diurno em Licenciatura em Química para;

• Criação de curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática na modalidade à distância (EAD).
Proposta 5
• Suspensão de oferta do curso diurno em Licenciatura em Química para;
• Criação de curso especial de Formação Pedagógica para não Licenciados na modalidade à distância (EAD);

• Criação de curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática na modalidade à distância (EAD).
Observação: nessa proposta, haverá a criação de ambos os cursos, porém, com número reduzido de vagas.
Para a criação de algum desses cursos há, obrigatoriamente, a necessidade de suspender a oferta do curso diurno em Licenciatura em
Química devido a carga horária docente.

Propostas
As propostas 3, 4 e 5 de sobrepõem. Portanto, votaremos da seguinte
maneira:
•
•
•
•

Quem é a favor apenas da proposta 3?
Quem é a favor apenas da proposta 4?
Quem é a favor da posposta 5 (3 e 4 juntas)?
Quem é contra às propostas 3 e 4?

Discussão
• Todos terão direito à palavra, seja a favor ou contra a(s) alguma(s)
proposta(s).
• A audiência está sendo gravada, portanto, peço que falem no
microfone.

• Proposta 1 – 30 minutos
• Proposta 2 – 30 minutos
• Proposta 3, 4 e 5 – 1 hora

