PDI

PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI - é um instrumento de
planejamento e gestão norteador das ações do IFBA, elaborado a cada
5 anos. Nele, são identificadas e definidas a filosofia, missão, diretrizes
pedagógicas, estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que
o Instituto já desenvolve e pretende desenvolver.
O objetivo do PDI é o desenvolvimento institucional. Sua construção deve
considerar as principais diretrizes para os eixos de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Gestão do IFBA.

Porque fazer
Além de ser indispensável para o credenciamento e recredenciamento
do IFBA e de seus cursos, junto ao Ministério da Educação e ao Conselho
Nacional de Educação, o PDI é um registro obrigatório de planejamento
estratégico para o desenvolvimento institucional.

Um planejamento estratégico direciona a instituição em três pilares:
1. a visão

2. a missão

3. os valores

Onde estamos?
Estaremos
chegando lá?

Como
chegaremos lá?

PDI

Porque
estamos aqui?

Onde queremos
chegar?

Durante a construção
de cada novo PDI,
indicadores de
desempenho
estarão disponíveis
para consulta em
portal.ifba.edu.br/pdi.

Avaliação institucional e levantamento de dados
O PDI deve estar articulado com a prática e os resultados da avaliação institucional. Para o recredenciamento, os dados da autoavaliação institucional e também a avaliação externa (CPA, ENADE, etc.)
devem servir de base para a elaboração do novo PDI.

Cada novo PDI deve conter comparações de indicadores de desempenho
que retratem a situação ideal e a situação real do IFBA. Por exemplo, se o novo
PDI estiver em processo de construção ao mesmo tempo em que algum curso
do IFBA estiverem processo de credenciamento, o PDI deve conter as expectativas e indicadores desse curso, bem como se ele foi, ao final, credenciado.

Elementos básicos do PDI
A elaboração do PDI deve basear-se em elementos do artigo 16 do Decreto
9.235, de 15 de dezembro de 2017. São eles:
■ Infraestrutura física e
■ Planejamento estratégico
instalações acadêmicas;
(missão, visão, valores, objetivos
■ Oferta de educação à distância;
estratégicos e metas);
■ Oferta de cursos e programas
■ Projeto pedagógico institucional;
de mestrado e doutorado;
■ Cronograma de implantação
■ Perfil do corpo discente;
e desenvolvimento da instituição
■ Organização das políticas
e dos seus cursos;
de gestão;
■ Organização administrativa e
■ Demonstrativo de capacidade
didático-pedagógica;
de sustentabilidade financeira.
■ Perfil do corpo docente;

Equívocos a serem evitados
■
■
■
■
■
■

Subestimar a análise dos cenários internos e externos;
Objetivos incoerentes com as reais condições da instituição;
Metas irreais, inalcançáveis ou inadequadas;
Não ouvir as partes interessadas;
Plano de ação incoerente com os objetivos e metas;
Não monitoramento do planejamento.

O PDI na perspectiva do IFBA
O IFBA entende que a elaboração do PDI deve ter a participação de toda a
comunidade (interna e externa). Isso impacta diretamente numa perspectiva
sistêmica de trabalho entre os setores do Instituto e no relacionamento entre
discentes, docentes, técnicos e comunidade. Para isso, é fundamental o
envolvimento de estudantes, servidores, colaboradores, parceiros e
da comunidade externa, contribuindo com ideias e sugestões que
auxiliem gestores nas decisões institucionais.

Participe!
Qualquer pessoa pode participar da construção do PDI do IFBA, seja
servidor, estudante, colaborador, fornecedor e comunidade externa em geral.

Durante a construção
do PDI, as consultas
públicas, palestras e
debates estarão
disponíveis em:
portal.ifba.edu.br/pdi.

Consulte os PDIs do IFBA!

