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1. Introdução
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSul é o documento que apresenta os 
compromissos da instituição com a sociedade para um período de cinco anos e expressa em seus 
diversos capítulos essas intenções.

Conforme plano de trabalho aprovado pelo Conselho Superior, o processo de elaboração do 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024 do IFSul contou com uma série de 
comissões responsáveis por diferentes etapas e atividades relacionadas ao documento, sob 
coordenação da Comissão Central.

Para cada um dos capítulos do PDI, a Comissão Central identificou comissões temáticas ou áreas 
responsáveis pela construção da minuta desses conteúdos, de acordo com a natureza de cada 
um e em atendimento ao Decreto nº 9.235/2017. Essas minutas buscaram atender os requisitos 
estabelecidos pela Comissão Central e, dependendo do conteúdo relacionado, a elaboração foi 
subsidiada por informações prestadas ou construídas a partir da comunidade.

De posse das minutas entregues pelas Comissões Temáticas e áreas responsáveis, a Comissão 
Central apresenta à comunidade do IFSul a minuta compilada do PDI 2020-2024, composta pelos 
seguintes capítulos:

Apresenta a instituição, suas finalidades e objetivos, sua missão, 
visão e valores, seu histórico e suas áreas de atuação acadêmica e 
abrangência.

Apresenta o planejamento estratégico institucional para os próximos 
5 anos, elaborado e consolidado junto à comunidade ao longo de 
2019.

*Ressalta-se que o capítulo trouxe um novo método de planejamento 
para a instituição e que a partir da aprovação do PDI será 
complementado até julho de 2020 para consolidação dos indicadores, 
metas e iniciativas estratégicas.

Perfil
Institucional

1.

Planejamento
Estratégico

2.

Apresenta o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFSul, 
documento que já estava presente no PDI 2014-2019 e que não sofreu 
alterações por ter sua elaboração e aprovação independentes. 

Projeto
Pedagógico
Institucional

3.
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Apresenta a Organização Didático-pedagógica (OD) do IFSul, 
documento que já estava presente no PDI 2014-2019 e que não 
sofreu alterações por ter sua elaboração e aprovação 
independentes. 

6.

Organização
Didático-
pedagógica

4.

Apresenta as formas e oportunidades que o IFSul oferece aos seus 
discentes, abordando acesso, apoio pedagógico, permanência e 
êxito, assistência estudantil, ações afirmativas, organização 
estudantil, egresso e mobilidade acadêmica.

Atendimento
aos Discentes

5.

Apresenta o planejamento do IFSul para os próximos cinco anos 
em relação às vagas e cursos que serão ofertados em cada uma 
das suas unidades, bem como perspectivas para o período de 
vigência do documento em relação às ofertas. 

Apresenta o diagnóstico da infraestrutura atual da instituição em 
cada uma das suas unidades, contemplando a infraestrutura física 
e acadêmica, bem como o detalhamento relacionado às 
bibliotecas da instituição.

Planejamento
da Oferta de
Vagas e de
Cursos

Infraestrutura7.

Apresenta as informações sobre servidores e tutores de educação 
à distância.

Gestão de Pessoas8.

Apresenta a organização administrativa do IFSul e suas políticas de 
gestão.

Organização
Administrativa

9.

Apresenta as informações e estruturação do orçamento do IFSul.
Capacidade e
Sustentabilidade
Financeira

10.

11.
Apresenta as informações sobre servidores e tutores de educação 
à distância.

Acompanhamento
e Avaliação do Plano
de Desenvolvimento
Institucional
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2. Consulta à comunidade
Como fechamento do processo de elaboração do PDI 2020-2024 do IFSul, a Comissão Central 
submete a minuta do documento à apreciação da comunidade, com as seguintes finalidades:

Dar transparência ao PDI que será levado à apreciação do Conselho Superior do IFSul;
Possibilitar a identificação de erros, incongruências ou algum assunto cuja abordagem tenha 
sido feita de maneira defasada ou incompleta; e
Fornecer subsídios para tomadas de decisão da Comissão Central e órgãos colegiados 
envolvidos na aprovação do PDI.

Os capítulos 3. Projeto Pedagógico Institucional e 4. Organização Didático-pedagógica 
não fazem parte da consulta pois são documentos já aprovados separadamente e que não 
sofreram alterações em relação ao que está vigente. 

Como participar?
1º PASSO

2º PASSO

3º PASSO

4º PASSO

5º PASSO

03

2.1 Participação da comunidade na consulta
A comunidade do IFSul poderá participar da consulta por meio de formulário 
eletrônico que estará disponível no site www.ifsul.edu.br/pdi, no período de 
10/02/2020 a 06/03/2020. 

A minuta do PDI 2020-2024 do IFSul também estará disponível nesse mesmo 
endereço eletrônico.

Identifique os capítulos do PDI para saber sobre qual deles 
você deseja contribuir

Abra a minuta do PDI e faça a leitura dos capítulos sobre os 
quais você deseja contribuir

Acesse o link do formulário eletrônico

Preencha os dados de identificação

Registre sua contribuição, identificando o capítulo desejado, 
de acordo com as finalidades da consulta

http://www.ifsul.edu.br/pdi
http://http://questionarios.ifsul.edu.br/index.php/834659?lang=pt-BR


abertura da consulta à comunidade

encerramento da consulta à comunidade

sistematização dos resultados

finalização do documento 

entrega da minuta do PDI 2020-2024 do IFSul ao CONSUP

10/02/2020

06/03/2020

09/03/2020

16/03/2020

23/03/2020

3. Cronograma de apresentação do PDI 2020-2024 do IFSul
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2.2 Orientações gerais para a consulta
Todas as sugestões deverão apresentar justificativa, para isso o participante ao registrar sua 
contribuição deverá apresentar a justificativa para a mesma.

Não serão aceitas sugestões que contenham palavras ofensivas, abusivas, pejorativas, 
discriminatórias de qualquer natureza, desconexas ou impertinentes com os temas propostos na 
minuta do PDI. Não serão aceitos dados falsos ou inexistentes. As sugestões que não seguirem 
essas orientações não serão consideradas para análise.

2.3 Resultado da consulta
Após o período em que o formulário eletrônico estará disponível para receber as contribuições da 
comunidade, a Comissão Central fará a sistematização das informações coletadas e a avaliação 
dos resultados da consulta. Essa avaliação permitirá identificar quais contribuições poderão ser 
incorporadas à minuta do PDI 2020-2024 do IFSul, para finalização do documento e apresentação 
ao CONSUP.

O CONSUP fará a apreciação do documento final do PDI 2020-2024 do IFSul e procederá a votação 
de sua aprovação.

Após aprovação do CONSUP, a Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI) providenciará os 
ajustes finais do documento, contemplando padronização da formatação e diagramação.

A Comissão Central definiu as seguintes datas para a consulta à comunidade e para o 
encaminhamento do documento ao CONSUP:
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