
   

   A Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional (PRODIN) passou por 
um processo de revitalização para 
resgate do seu potencial. 
  A primeira ação foi aumentar o 
quantitativo de colaboradores(as) 
que passou de 4 (sendo 2 em turno 
parcial) para 17. Em seguida, 
ampliamos o espaço físico do setor 
(reduzido na reforma arquitetônica 
da Reitoria realizada no final de 
2017 e início de 2018) para acolher 
os(as) novos(as) servidores(as). 
  As nossas Coordenações 
(Coordenação Geral de 
Planejamentos e Projetos 
Estratégico - COPPE, Coordenação 
Geral de Dados e Informações 
Institucionais - CODIIN e 
Coordenação Geral de Parcerias 
Nacionais e Internacionais - COPIN) 
foram reestruturadas e foram 
criados o Núcleo Especializado em 
Documentos Institucionais (NEDI) e 
a Assessoria de Internacionalização 
(AI), para atender às demandas da 
instituição e cumprir objetivos 
estratégicos.   
  Durante este período, revisamos e 
criamos documentações visando 
organizar processos internos e nos 
fortalecer para dialogar com as 
outras Pró-Reitorias, Diretorias 
sistêmicas e os Campi. 
  Destacamos alguns documentos 
criados pela PRODIN que podem ser 
acessados no sítio oficial do IF 
Baiano: Sistema de Indicadores, 
Plano de Dados Abertos, Relatório 
do Plano de Ação Anual, Guia e 
Instrução Normativa para 
formalização de parcerias, Política 
Linguística do IF Baiano para apoio à 
internacionalização.  
  Para estreitamento de nossa 
relação com a comunidade 
acadêmica e orientação dos 
processos referentes ao 
desenvolvimento institucional, 
foram realizadas visitas aos Campi, 
seguidas de orientações individuais 
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020-2024 

  Preocupados com a qualificação 
dos(as) nossos(as) servidores(as), 
nossa equipe busca a articulação, 
prospecção e formalização de 
parcerias com instituições de 
ensino, focados em contribuir com 
as ações de formação que visam a 
melhoria das atividades de gestão 
do IF Baiano.   
  Para isso, apoiamos o momento 
informativo do Mestrado 
Profissional em Gestão e 
Tecnologias Aplicadas à Educação 
(GESTEC) que teve a participação de 
80 servidores(as). 
   

 

PLANO DE DADOS ABERTOS DO IF BAIANO 
  Em atendimento à Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo Federal, a PRODIN  coordenou a Comissão de 

elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) do IF 

Baiano que estabelece quais as medidas e prazos a 

serem executados para que alguns de nossos dados 

institucionais estejam disponíveis em formato aberto 

no sítio oficial do IF Baiano e no portal de dados abertos 

do governo federal. 

  O Plano tem como objetivo tornar públicas as ações e 

estratégias organizacionais que nortearão as atividades 

de implementação e promoção da abertura de dados, 

de forma institucionalizada e sistematizada, produzidos  
    

APOIO À QUALIFICAÇÃO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNACIONALIZAÇÃO NO IF BAIANO 

e sob responsabilidade do nosso instituto. 

  Portanto, ele é um instrumento de planejamento e 

coordenação das ações para que estejam disponíveis 

em formato aberto alguns dados da Instituição, válidas 

para o período 2019-2020. 

  A qualidade, a pertinência e a relevância dos dados 

abertos publicados devem ser avaliadas pelos usuários 

por meio da Plataforma Opina IF Baiano. 

  A qualquer momento o PDA poderá ser adaptado às 

demandas que justifiquem alguma alteração, desde 

que propostos por agentes organizacionais envolvidos 

na governança dos dados abertos e pela comunidade. 
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INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Baiano 

  Em 2018, o projeto de internacionalização do IF Baiano foi revitalizado, a partir de ações estruturantes que 
focaram na memória das ações realizadas e na preparação do IF Baiano para ações futuras.  
  Quanto às regulamentações, estão sendo construídas a Política Linguística para Apoio à 
Internacionalização, que visa fomentar as ações no ensino de linguagens, e a Política de Internacionalização, 
a fim de fortalecer o ensino, pesquisa e extensão junto a instituições estrangeiras.  
  Com o objetivo de potencializar o ensino de idiomas, realizamos credenciamento do IF Baiano com o 
Programa Idioma sem Fronteiras, resultando na oferta do Curso My English Online para nossos(as) 
servidores(as) e estudantes. 
  Visando o intercâmbio de conhecimento, apoiamos, em conjunto com o Instituto Federal da Bahia, a 
realização do Congresso de Metodologias do Ensino de Línguas (COMEL), que contou com a participação de 
nossos(as) professores(as). 
  Para 2019, nossa Assessoria de Internacionalização firmou parceria com Universidades de Lisboa, do Porto 
e Coimbra (Portugal) para a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019 (SNCT 2019), 
também em parceria com o governo do estado e financiamento do MCTIC, MEC/CNPQ/Fapesb. 

 

  O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um instrumento de apoio ao planejamento e à gestão 
de uma Instituição de Ensino Superior e possui a vigência de 5 anos. Nele estão presentes tanto a missão 
institucional como as estratégias para atingir suas metas e objetivos.  
  Trata-se de um documento estratégico para a instituição, pois reflete o seu perfil identitário e sua 
intencionalidade de atuação, tendo como premissa básica a participação democrática de todos(as) 
aqueles(as) que integram de alguma forma nossa comunidade.  

   Para a elaboração do nosso próximo PDI, referente ao período de 
2020 a 2024, solicitamos a constituição da Comissão Central e das 
Comissões Locais nos Campi e realizamos com seus presidentes uma 
capacitação em março deste ano, com o objetivo de apresentar a 
proposta de trabalho para a construção do referido documento.        
  Além disso, as Comissões Locais realizaram no mês de março e abril 
fóruns com a comunidade interna e externa para elaboração de 
análise, os quais subsidiarão as próximas etapas de elaboração do 
PDI.  

   Nossa equipe também participou deste momento, visitando e apoiando todos os Campi na realização 
desta etapa. 
  Destacamos a importância da participação dos estudantes, pais e responsáveis, professores(as), 
técnicos(as), terceirizados(as), gestores(as) e público externo, na construção do PDI do IF Baiano. 

Fórum do PDI 2020-2024, com a participação PRODIN, na 
Câmara de vereadores de Guanambi. 

Reunião com a Diretoria de Educação Ambiental, 
coordenadores da SNCT 2019 e PRODIN. 

Mesa de abertura do Congresso de 
Metodologias do Ensino de Línguas (COMEL). 

Reunião com o Assessor de Relações Internacionais, 
Reitor e professores da Universidade de Coimbra, 

sobre a SNCT 2019. 


