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1. Objetivo
Desenvolver uma metodologia para a construção 

do PDI 2019/2023 do IFB que seja ágil, objetiva, 

colaborativa e que apresente estratégias para 

promover uma maior  participação da comunidade 

acadêmica, atentando para os normativos legais, 

possibilidades, limitações, prazos e demais  

atividades institucionais.



2. Legislação
A oferta ensino nos Institutos Federais bem 
como a elaboração do PDI é regulamentada 
por vasta legislação, a saber:

➔ Lei nº 9.394/1996, LDB;

➔ Lei nº 10.861/2004, SINAES;

➔ Decreto nº 5.224/2004, organização 
dos CEFETs;

➔ Lei 11.892/2008, institui os IFs;

➔ Decreto nº 9.235/2017, 
regulamentação das IES;

➔ PDE, PNE, TAM / Plataforma Nilo 
Peçanha...



3. O PDI no IFB
● PDI 2009/2013 - Elaborado pela gestão, no início do 

funcionamento do IFB para atendimento de uma 
determinação legal com foco na implantação;

● PDI 2014/2018 - Desenvolvido pela comunidade, em 
um momento de franca expansão da com foco na 
consolidação;

● PDI 2019/2023 - (???).



4.1. Metodologia (fundamentos)

● Avaliação da metodologia do PDI anterior;
● Revisão da legislação pertinente;
● Levantamento bibliográfico;
● Análise da literatura que versa sobre boas práticas no 

planejamento estratégico.



4.2. Metodologia (ferramentas)

● Avaliação do PDI 2014/2018;
● Construção da matriz SWOT;
● Projeto político-pedagógico institucional (PPI);
● Inventário das necessidades;
● Construção de cenários;
● Plataforma ForPDI;
● Balanced Score Card (BSC)...



4.3. Metodologia (comissões)
Comissões Central Organização

Planejamento 

estratégico
Temáticas Locais

Composição

- Reitor;

- Pró-reitores;

- Diretores-gerais;

- 1 integrante de cada 

câmara do CONSUP 

(não diretor geral);

- 2 discentes (1 do 

ensino médio e 1 

ensino superior).

- 1 DTIC;

- 1 DICOM;

- 1 Gabinete;

- 2 CGPL.

- 4 integrantes 

indicados pela

comissão central;

- 1 representante 

da CPA;

- 1 representante 

da CGPL.

- 6 integrantes por 

comissão (seleção via 

edital);

- 1 articulador

indicado pela 

Comissão Central 

(preferencialmente 

DRAP ou DREP).

- 2 Docentes;

- 2 Técnicos (as);

- 2 Discentes;

- 1 CDPO;

- 1 Representante 

da sociedade civil.

*Conforme legislação e dentro das possibilidades, a composição das comissões devem prezar pela paridade de gênero, de etnia e a pela justa

distribuição dos atores envolvidos (docentes, técnicos(as) e discentes).



4.4. Metodologia (fluxo)



4.5. Metodologia (marcos)

54321



5. Cronograma (1 de 2)

Descrição Responsável Data/Período

Apresentar a proposta de metodologia no colégio de dirigentes DRPO/CGPL Até maio/2018

Apresentar a proposta de metodologia nos campi DRPO/CGPL Junho/2018

Constituir a comissão central CONSUP 19/06/2018

Constituir as comissões de organização e planejamento estratégico comissão central de 25/06/2018 a 03/09/2018

Capacitar as comissões de organização e planejamento estratégico comissão central de 02/07/2018 a 05/09/2018

Construção da logomarca do PDI 2019/2023 do IFB DICOM e comissão de organização de 25/06/2018 a 27/07/2018

Diagnóstico da situação atual comissão de planejamento 

estratégico

De 25/06/2018 a 10/08/2018

Realização da 2ª Conferência para avaliação do PDI 2014/2018 Comissões central, de organização 

e de planejamento estratégico

04/09/2018



5. Cronograma (2 de 2)

Descrição Responsável Data/Período

Realização da 1ª reunião para construção do PDI 2019/2023, 

constituição e capacitação das comissões temáticas e locais

Comissões central, de organização e 

planejamento estratégico

05/09/2018

Compilação as informações oriundas da 2ª conferência Comissões central, de organização e 

planejamento estratégico

de 06/09/2018 a 28/09/2018

Revisar os objetivos estratégicos Comissão de planejamento estratégico de 03/09/2018 a 28/09/2018

Realizar encontros com a comunidade para construir o novo PDI Comissões temáticas e locais de 03/09/2018 a 28/11/2018

Compilar o que foi produzido nos encontros com a comunidade Comissões temáticas de 05/11/2018 a 30/11/2018

Submeter a proposta inicial de minuta à comunidade acadêmica Comissões central e de organização De 03/12/2018 a 15/02/2019

Analisar as proposições e construção da minuta final Comissão central e de organização De 18/02/2019 a 01/03/2019

Submeter a versão final para apreciação do CONSUP Comissão central De 04/03/2019 a 29/03/2019

Aprovar o PDI 2019/2023 do IFB CONSUP Abril/2019

Publicação do PDI 2019/2023 do IFB Gabinete Abril/2019



6. Extras

● Plano de gerenciamento de riscos;
● Discussão sobre planejamento participativo.
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