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Resumo Planejamento

Detalhamento Prezados,

Peço por gentileza que respondam as seguintes questões:

1- Para a construção do último Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), foi utilizado o modelo BSC (Balance Scorecard)?Caso não tenha 
sido utilizado este modelo, foi utilizado algum outro modelo? Qual?

2- Para a implementação/acompanhamento do PDI na instituição foi 
levado em conta o método PDCA? Ou Ciclo PDCA?

3- Para a execução das ações referentes ao PDI, foi utilizado a 
ferramenta 5W2H, plano de ações? Caso não tenha sido utilizado esta, foi 
utilizada outra ferramenta para a execução das ações?

4- Caso tenha sido utilizado a ferramenta 5W2H, qual a sua avaliação 
sobre ela no que se refere a execução das ações programadas?
Gostaria da sua opinião sobre esta ferramenta:

Muito obrigada!

Origem da Solicitação Internet
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Resposta Prezada Renata, 1- Para a construção do último Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), foi utilizado o modelo BSC (Balance 
Scorecard)?Caso não tenha sido utilizado este modelo, foi utilizado 
algum outro modelo? Qual? O PDI É o documento em que está 
estabelecida a missão da instituição de ensino superior e as estratégias 
para atingir suas metas e objetivos. Nele devem estar contemplados o 
cronograma e a metodologia de implementação dos objetivos, metas e 
ações do plano da Instituição, bem como a relação dos principais 
indicadores de desempenho. É, portanto, o instrumento de planejamento 
e gestão que considera a identidade do Instituto, sua filosofia, os seus 
valores e a sua visão de futuro, materializados nos objetivos estratégicos 
e suas respectivas metas. Como dispositivos legais de orientação à 
elaboração de PDI, destacam-se: Lei Nº 9.394/1996 (LDB), Decreto n. 
5.773/2006, Lei Nº 10.861/2004, Decreto Nº 2.494/1998, Decreto Nº 
5.224/2004; Portaria MEC Nº 1.466/2001, Portaria MEC Nº 2.253/2001, 
Portaria MEC Nº 3.284/2003, Portaria MEC Nº 7/2004, Portaria MEC Nº 
2.051/2004, Portaria MEC nº 4.361/2004, Portarias Normativas n.1/2007, 
Portaria Normativa n, 2/2007, Resolução CES/CNE No 2/1998, 
Resolução CNE/CP No 1/1999, Resolução CES/CNE Nº 1/2001, 
Resolução CP/CNE Nº 1/2002 (art.7º), Parecer CES/CNE Nº 1.070/1999. 
No eixo temático PERFIL INSTITUCIONAL, exigido na composição do 
PDI, é solicitado da instituição a descrição dos objetivos e quantificação 
das metas com cronograma. No caso do IF Baiano, os objetivos e metas 
institucionais fazem parte do planejamento estratégico, que, por sua vez, 
foi inserido no PDI para atender o que pede aquele item. O modelo BSC 
foi utilizado para construção do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
conforme consta em http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/wp-
content/uploads/2015/06/pdi-diagramado.pdf. 2- Para a 
implementação/acompanhamento do PDI na instituição foi levado em 
conta o método PDCA? Ou Ciclo PDCA? O método PDCA não está 
previsto para o acompanhamento ou implementação do PDI. 3- Para a 
execução das ações referentes ao PDI, foi utilizado a ferramenta 5W2H, 
plano de ações? Caso não tenha sido utilizado esta, foi utilizada outra 
ferramenta para a execução das ações? A execução das ações do 
planejamento estratégico são dispostas em planilha específica, nas quais 
estão registrados o que será realizado, como será, por quem, onde e 
quanto: http://ifbaiano.edu.br/portal/planos-de-acoes-anuais/ 4- Caso 
tenha sido utilizado a ferramenta 5W2H, qual a sua avaliação sobre ela 
no que se refere a execução das ações programadas? Gostaria da sua 
opinião sobre esta ferramenta: A ferramenta 5W2H não foi utilizada para 
execução das ações. ------------------------ Marcos Seixas Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional Reitoria 71 3186-0020

Responsável pela Resposta marcos seixas prodin
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Não
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