
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
                                                                                                                                  

PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO PDI 

1 . INTRODUÇÃO 

Compete à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional fomentar, promover, coordenar, supervisionar e monitorar 
o planejamento institucional, no que concerne ao cumprimento das metas institucionais. 

Consta no item 9.4 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2015-2019) o Acompanhamento, Avaliação e 
Atualização do PDI como ações conjuntas da Prodin e do Colégio de Dirigentes. O documento orienta a revisão anual 
do Planejamento Estratégico (indicadores e metas pactuadas), as Iniciativas Estratégicas e o Plano de Oferta de Cursos 
e Vagas. 

A repactuação de metas e indicadores torna-se imperativa nesse cenário de mudanças políticas e econômicas. 
Considera-se nesse contexto o impacto das constantes reduções dos recursos destinados à manutenção dos institutos 
federais e a urgente necessidade de redefinir as prioridades para assegurar o funcionamento dos serviços básicos.  
tendo em vista que as metas revelam ao público as condições de funcionamento da instituição, portanto, devem estar 
alinhadas com sua capacidade técnico-administrativa e orçamentária.  

Tendo em vista o caráter dinâmico do planejamento, face à expansão do IF Baiano com a implantação dos novos 
campi e cursos, convém uma análise sobre a capacidade de oferta de vagas, bem como da capacidade de infraestrutura 
para este atendimento. Assim, será revisado também os demais capítulos que compõem o PDI, com destaque para o 
Plano Diretor de Infraestrutura Física e Projeto Político Pedagógico Institucional. 

2. METODOLOGIA 

O trabalho de revisão e atualização do PDI será coordenado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, a 
qual demandará aos setores competentes a revisão dos capítulos do documento. Competirá a cada setor demandado o 
estabelecimento de estratégias de mobilização para elaborar as propostas de mudança, as quais serão discutidas e 
validadas pela comunidade interna e posteriormente encaminhadas para aprovação dos órgãos competentes. 

Para cada etapa será apresentado plano de ação com os instrumentos e o detalhamento das principais atividades 
relativas à revisão dos capítulos. 

Etapa I – Revisão das Metas 

A primeira etapa da proposta de revisão do PDI diz respeito à análise do item 2.4 que trata das Metas Globais e 
relacionadas aos objetivos estratégicos. Algumas metas não foram previstas no PDI, no qual consta a primeira medição 
para o ano de 2015, o que torna urgente essa quantificação para que sejam mensurados os resultados do ano de 2016 
e anos posteriores. Além disso, será a oportunidade de repactuar metas em conformidade com a capacidade 
institucional de gerir as demandas de manutenção e expansão da oferta de cursos. 

Com esse propósito, as metas serão apresentadas em formulários específicos aos gestores para análise e discussão com 
suas equipes e proposição de metas não previstas e alterações, quando necessárias, das metas expressas no PDI, 
acompanhadas de justificativas fundamentadas para as mudanças propostas. Nessa etapa, os Pró-Reitores e Diretores 
Sistêmicos serão responsáveis por articular a revisão do conjunto de metas relativas à respectiva Pró-Reitoria/Diretoria. 
Competirá à Prodin a sistematização das alterações ou inclusões propostas em conformidade com as normativas e 
legislação aplicável. 



 
 

A Prodin disponibilizará instruções sobre elaboração de metas a partir de orientações expressas em documentos 
normativos e expectativas dos órgãos de controle. 

Etapa II – Atualização do Quadro de Oferta de Vagas e Plano Diretor de Infraestrutura Física 

Nessa etapa, as Pró-Reitorias responsáveis pelos processos finalísticos da instituição (Ensino, Pesquisa e Extensão) 
incumbir-se-ão da análise do item 04 do Plano de Desenvolvimento Institucional, que apresenta o Plano de Oferta de 
Cursos. Essa análise deverá ser realizada pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão em parceria com os gestores 
dos Campi e deverão ser apresentados os quadros de oferta de vagas dos anos 2015, 2016 e 2017. Será revisado 
também o planejamento da oferta para os anos de 2018 e 2019, que consta no item 4.2. 

Com referência ao Plano Diretor de Infraestrutura Física, o setor de Engenharia, a Diretoria Sistêmica de TI e os 
Diretores dos Campi serão consultados para revisão da infraestrutura física dos campi. 

Etapa III – Revisão do Planejamento Estratégico 

A revisão do Planejamento Estratégico será uma ação conjunta entre Pró-Reitores, Diretores Sistêmicos e Diretores 
dos Campi. Nessa etapa serão revisadas as iniciativas estratégicas e os indicadores institucionais. Será foco do debate 
a compatibilidade entre os objetivos estratégicos e as iniciativas e indicadores. 

Etapa IV – Revisão do PPPI e demais Capítulos do PDI 

Com base nas alterações das etapas anteriores será proposta a revisão do Projeto Político Pedagógico Institucional no 
intuito de torna-lo mais objetivo do ponto de vista da previsão de políticas, programas, projetos e ações para os anos 
subsequentes, de modo que se possa acompanhar, mensurar e avaliar o desenvolvimento das atividades acadêmicas 
da instituição. 

Será proposta também a atualização dos capítulos que tratam da gestão de pessoal, sustentabilidade financeira e 
organização administrativa, observando a ampliação do quadro de servidores, alterações na estrutura administrativa 
com a implantação dos regimentos internos da Reitoria e dos Campi e alterações nas previsões orçamentárias recentes. 

3. ESTRUTURAÇÃO 
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1. Desenvolvimento de 
metodologia e ferramentas para 
a revisão e repactuação das 
metas institucionais. 

 

Criar estratégias para análise das 
metas institucionais para serem 
utilizados na composição do 
Relatório de Gestão 2016. 

Prodin/Coppe/ 
Copei 

 

Outubro de 
2016 

2. Consulta aos gestores quanto 
a compatibilidade das Metas 
Globais e Intermediárias com a 
capacidade operacional da 
Instituição. 

 

Promover a discussão sobre as 
Metas Globais e intermediárias 
previstas no PDI. 

Pró-reitorias/ 
Diretorias 

Sistêmicas e 
Diretoria de 

Campus 

Novembro 
2016 

3. Atualização do item 2.4 com 
base nas proposições dos 
gestores. 

Atualizar as metas globais e 
intermediárias expressas no PDI. 

Prodin/Coppe/ 
Copei 

Dezembro 
2016 
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4. Revisão do Plano de Oferta 
de Cursos e Vagas. 

Redefinir a oferta de cursos e 
vagas em conformidade com as 
demandas e capacidade 
institucional de atendimento. 

Proen/Propes/ 
Proex/ 

Diretores de 
Campus 

Dezembro 
2016 

5. Atualização do item 4 do PDI 
que trata do Plano de Oferta de 
Cursos e Vagas. 

Atualizar a tabela de oferta de 
vagas em cursos do IF Baiano e o 
planejamento da oferta de novos 
cursos e vagas. 

Prodin Janeiro 
 2017 

6. Atualização do Plano Diretor 
de Infraestrutura Física (item 5 
do PDI). 

Atualizar o Plano Diretor de 
Infraestrutura em conformidade 
com a ampliação das unidades 
gestoras do IF Baiano e oferta de 
cursos. 

Prodin/ 
Engenharia/D
GTI Diretores 

dos Campi 

Janeiro/ 
Fevereiro 

2017 
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7. Elaboração de proposta de 
atualização do item 2 
(Planejamento Estratégico) do 
PDI, iniciativas estratégicas e 
indicadores 

Sistematizar a proposta de 
alteração do Planejamento 
Estratégico nos itens  iniciativas 
estratégicas e indicadores. 

Prodin Março 2017 

8. Análise da relação entre 
objetivos estratégicos, 
iniciativas e os indicadores. 

Promover o alinhamento entre 
objetivos estratégicos, iniciativas 
estratégicas e indicadores. 

Prodin/Coppe/ 
Copei 

Abril 
2017 

9. Socialização da proposta de 
atualização do PDI para 
contribuições da comunidade 
interna. 

Fomentar a participação da 
comunidade na gestão do IF 
Baiano. 

Ascom/ 
Dgti/Prodin 

Maio 
 2017 

10. Aprovação das proposições 
de atualização do PDI 2015-
2019. 

Submeter à apreciação e aprovação 
do Colégio de Dirigentes. 

Colégio de 
Dirigentes 

Junho 
2017 

11. Atualização do Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
no quesito Planejamento 
Estratégico. 

Atualizar e publicar o PDI em 
conformidade com as alterações 
propostas nas Etapas I, II e II. 

Prodin/Acom Junho 
2017 

12. Elaboração de estratégias e 
instrumentos para a revisão do 
Projeto Político Pedagógico 
Institucional. 

Propor mecanismos que auxiliem o 
processo de revisão do PPPI. 

Prodin/ 
Proen/Propes/P

roex 

Julho 
2017 

13. Revisão do Projeto Político 
Pedagógico Institucional. 

Atualizar o PPPI contemplando os 
novos campi em implantação e 
promover análises sobre o 

Prodin/ 
Proen/Propes/P

roex 

Agosto e 
Setembro 

2017 
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alinhamento desse Plano com os 
objetivos estratégicos da 
instituição. 

14. Socialização da proposta de 
atualização do PPPI para 
contribuições da comunidade 
interna. 

Fomentar a participação da 
comunidade na gestão acadêmica 
do IF Baiano. 

Prodin/Ascom Outubro 

2017 

15. Análise das proposições da 
comunidade interna e 
atualização do documento. 

Discutir a pertinência nas 
proposições e realizar ajustes no 
PPPI. 

Prodin/Proen/P
ropes/Proex 

Novembro 
2017 

16. Aprovação das proposições 
de atualização do PPPI 2015-
2019. 

Submeter à apreciação e aprovação 
do Colégio de Dirigentes. 

Colégio de 
Dirigentes 

Novembro 
2017 

17. Atualização do Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
no capítulo Planejamento 
Político Pedagógico 
Institucional. 

Atualizar e formatar o texto do 
PPPI conforme o resultado das 
ações que compõem essa etapa. 

Prodin/ 
Proen/Propes/P

roex 

Dezembro 
2017 

18. Revisão dos itens que tratam 
da gestão de pessoal, 
organização administrativa e 
sustentabilidade financeira. 

Revisar as partes do PDI que 
tratam da gestão de pessoal, 
organização administrativa e 
sustentabilidade financeira em 
consonância com as atualizações 
do Planejamento Estratégico e do 
Projeto Político Pedagógico 
Institucional. 

Prodin/ 
DGP/DGTI/Pr

oplan 

Janeiro a 
Abril 
2018 

19. Aprovação das proposições 
de atualização dos itens gestão 
de pessoal, organização 
administrativa e 
sustentabilidade financeira. 

Submeter à apreciação e aprovação 
do Colégio de Dirigentes. 

Colégio de 
Dirigentes 

Maio 
2018 

20. Atualização do Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
nos itens gestão de pessoal, 
organização administrativa e 
sustentabilidade financeira. 

Atualizar e formatar o texto do 
conforme o resultado das ações 
que compõem essa etapa. Prodin/ 

DGP/DGTI/Pr
oplan 

Maio 
2018 

21. Socialização do PDI 
completo para apreciação e 
contribuições finais da 
comunidade interna. 

Dar ciência à comunidade interna 
do resultado global das alterações 
no PDI. Prodin/Ascom 

Junho 
2018 

22. Revisão final no documento 
considerando todas as etapas 
propostas. 

Realizar os ajustes finais no texto 
para apreciação do Conselho 
Superior. 

Prodin 

Julho 
2018 

23. Divulgação do PDI 
atualizado. 

Disponibilizar o PDI para a 
comunidade interna e externa. 

Ascom Setembro 
2018 



 
 

 

 

4. CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Versão Data 

V.1 07/11/16 

V.2 29/11/16 

 


