ORGANIZAÇÃO:
· Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional (PRODIN)
· Diretoria de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional (DDIN)

Oficina de Planejamento
Estratégico Participativo do
PDI

· Coordenação de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional (CPDI)

APOIO:
·

Pró-reitoria de Ensino (PROEN)

·

Pró-reitoria de Extensão (PROEX)

·

Pró-reitoria de Pesquisa Pós-graduação
e Inovação (PROPPG)

·

Pró-reitoria de Administração (PROAD)

·

Diretoria de Tecnologia da Informação

PDI

(DTI)
·

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)

·

Gabinete da Reitoria

·

ASCOM

·

Comissão Central do PDI 2019-2023

“O IFPA do futuro começa
agora. Juntos avançaremos”.

PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
2019-2023

Planejando juntos para o IFPA
avançar
Instituto Federal do Pará
Av. João Paulo II, nº 514, Bairro: Castanheira
CEP: 66.645-240

Campus Belém
Pró-reitoria
de
Planejamento
e
Desenvolvimento Institucional (PRODIN)

APRESENTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO:
COMISSÃO CENTRAL
1º DIA: 12/03/18 - (9h00 às 12h00) JÁ REALIZADO
· 9h00 às 09h30 - Abertura dos trabalhos no Campus.
· 9h30 às 12h00 - Parâmetros e diretrizes para o
Planejamento Estratégico.

No período de janeiro a junho de 2018,
serão realizadas

atividades

diversas,

como

reuniões, oficinas, conferências e assembleias
para estreitamento da relação conceitual de
gestão

estratégica

e

dos

mecanismos

de

MISSÃO

do novo PDI do IFPA, devendo-se nesse

“Promover a educação profissional e tecnológica em
todos os níveis e modalidades por meio do ensino,
pesquisa, extensão e inovação para o
desenvolvimento regional sustentável, valorizando a
diversidade e a integração dos saberes.”

processo

VISÃO

feedback sistêmico sobre o “Pensar o IFPA do
futuro”, e que culminarão com a consolidação

garantir

o

respeito

à

legislação

vigente, contemplando-se a participação coletiva
e democrática da comunidade e os requisitos
mínimos que devem conter o documento final.

“Ser uma instituição de excelência no ensino,
pesquisa, extensão e inovação tecnológica,
garantindo a integração e diversidade dos saberes e
a inclusão dos cidadãos no mundo do trabalho.”
VALORES
¨ Formação cidadã;

PERÍODO DE VISITA NOS CAMPI:

¨ Ética e transparência;

¨

De março a maio de 2018.

¨

2 dias em cada Campus, sendo 4 dias de
Oficina.

¨ Inclusão e integração da diversidade;
¨ Inovação Científica e Tecnológica;
¨ Excelência na gestão pública e educacional;

HORÁRIO:

¨ Compromisso com o desenvolvimento local e
regional;

¨ 9h00 às 18h00.

¨ Desenvolvimento Sustentável.

PÚBLICO ALVO:
¨ Diretores,

Coordenadores

OBJETIVOS DA OFICINA:
e

Membros

das

¨ Reunir com a comunidade acadêmica para

Comissões locais, discentes, docentes, técnicos

pensar a nova missão, visão e valores, e
orientar quanto aos objetivos e metas
institucionais e mapeamento de risco do PDI
2019-2023.

administrativos e demais membros da comunidade
acadêmica.

2º DIA: 21/05/18 - (14h00 às 18h00)
· 14h00 às 15h00 - Formulação da declaração de
Missão.
· 15h00 às 16h00 - Formulação da declaração de
Valores ou Princípios.
· 16h00 às 18h00 - Formulação da análise ambiental
(Análise SWOT).
3º DIA: 22/05/18 - (9h00 às 18h00)
· 9h00 às 10h30 - Escolha da Estratégia do IFPA.
· 10h30 às 12h00 - Formulação da declaração de
Visão.
· 14h00 às 18h00 - Orientação para formulação dos
objetivos estratégicos, indicadores e metas
COMISSÃO LOCAL
4º DIA: A ser definido pelo Campus - (9h00 às
18h00)
· 9h00 às 12h00 - Formulação de objetivos
estratégicos.
· 14h00 às 17h00 - Apresentação dos objetivos
estratégicos elaborados.
· 17h00 às 18h00 - Consolidação dos objetivos
estratégicos elaborados.
5º DIA: A ser definido pelo Campus - (9h00 às
18h00)
· 9h00 às 12h00 - Formulação de indicadores e
metas.
· 14h00 às 16h30 - Apresentação dos indicadores e
metas elaborados.
· 16h30 às 17h30 - Consolidação dos objetivos
indicadores e metas elaborados.
· 17h30 às 18h00 - Encerramento da Oficina.
Ao final dos trabalhos a Comissão Local deverá
enviar a Comissão Central, para o e-mail
pdi@ifpa.edu.br, o resultado da consolidação dos
trabalhos realizados

