Plano de Desenvolvimento Institucional:
O que é como se faz e o que você tem a ver com isto.
“Discutir o PDI é discutir o
IFBA que queremos, para
quem queremos e como
queremos”

Escolha sua forma
preferencial de

Venha ocupar sua
cadeira neste
verdadeiro fórum de
estratégias para o IFBA

participação:

Você pode participar de decisões estratégicas do IFBA
Estudantes, servidores, professores e
comunidade
estão
se
fazendo
representar em uma das discussões mais
estratégicas do IFBA: A Elaboração do
Plano de Desenvolvimento Institucional,
o PDI.
O PDI é um documento, um instrumento
que define os objetivos estratégicos do
instituto e as medidas reais necessárias
para o alcançamento dessas metas.
Elaborado para um horizonte de 5 anos,
o PDI estabelece, entre outras coisas,
quais tipos de cursos serão abertos e
mantidos, perfil da qualificação dos
professores, dos estudantes e servidores
qualidade dos laboratórios, políticas de
assistência ao educando, etc.

Sem PDI não existe:

• Contribua com sugestões
ao Documento Base que
está disponível no site do
PDI.

Concessão de bolsas de pesquisa;
Ampliação das Instalações;
Credenciamento de Cursos;

• Acompanhe o cronograma
e compareça aos eventos
abertos à comunidade.

Ações de Política Estudantil;
Modernização Tecnológica;
Contratação de Novos professores e
servidores.

• Procure o seu representante
discente para saber mais
sobre este assunto tão
importante.

A elaboração do PDI é, portanto, uma
ação que interessa diratamente a
você estudante, professor, servidor e
todos os membros que integram a
comunidade do IFBA. PARTICIPE!

Mas eu vou sair antes!
Você sai do IFBA, mas o IFBA não “sai”
de você!
Muita coisa muda em 5 anos e é
possível que você não esteja mais aqui.
O que tem a ver com este PDI, então?
O IFBA é o seu sobrenome profissional.
Assim como o sobrenome de uma
família tradicional e de prestígio abre
portas para quem o possui, igualmente
muitas oportunidades em sua carreira
dependerão
da
reputação
da
Instituição de Ensino que lhe formou.

Desta forma, mesmo que o PDI avance
até um período em que o estudante
não mais estará na casa, a situação
futura da escola que o formou poderá
repercutir nas opções de carreira que
aparecerão diante de si naquele
futuro.
Você já faz parte de uma instituição
bem conceituada junto à sociedade e
deseja que ela continue cada dia
melhor. O PDI é este instrumento que
estabelece as metas definidoras da
qualidade do ensino, da pesquisa, da
extensão e da gestão do seu Instituto.
Para mais informações: – pdi2014-2018@ifba.edu.br

