MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP
COMISSÃO PERMANENTE DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018

COMUNICADO 001/2016/CPPDI
São Paulo, 29 de julho de 2016.

Às Comissões Locais do Plano de Desenvolvimento Institucional e Direções Gerais dos
Câmpus e a Reitoria do IFSP.

Considerando a Lei nº 11.892/2008, Seção II, Art. 6º e seus incisos, referentes às finalidades e
características dos Institutos Federais de Educação; bem como a Seção III, Artigos 7º e 8º e seus
incisos, referentes aos seus objetivos.
Considerando com especificidade as disposições sobre a obrigatoriedade do atendimento aos
percentuais de oferta de educação de nível médio profissional, educação de jovens e adultos, bem
como o ensino superior no que tange à formação de professores por meio de licenciaturas.
Considerando a Portaria nº 818/2015/MEC, que regulamenta o conceito de Aluno-equivalente
por professor, no âmbito da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
Considerando as premissas previstas na Portaria nº 5.540/2014/RET/IFSP que designa a
formação da Comissão Permanente do Plano de Desenvolvimento Institucional - CPPDI.
Considerando o processo de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional neste
Instituto Federal, para o quadriênio 2014 a 2018, iniciado efetivamente junto aos câmpus em
fevereiro de 2015, com a solicitação de cooperação das Diretorias Gerais para formação de
Comissões Locais Permanentes – CLPs.
Considerando as atribuições específicas e de suma importância exercidas pelas CLPs, bem
como sua relação de cooperação com os Conselhos de Câmpus - CONCAMs, respeitando-se os
limites e particularidades de atuações de ambas as instâncias, dentro do processo de análise do PDI.
Considerando reuniões realizadas por vídeo conferência com as CLPs em março e maio de
2015, contando em uma com a presença do Magnífico Reitor do IFSP, que explanou sobre a
necessidade e importância do processo de revisão do PDI em curso para toda a Instituição.
Considerando as visitas realizadas pela CPPDI e PRE aos câmpus do IFSP, conforme
cronograma apresentado através do Comunicado nº 001 de 19 de junho de 2015.
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Considerando o Comunicado nº 003 de 13 de outubro de 2015, que disponibilizava a planilha
para preenchimento de dados após análises das CLPs, bem como cronograma de entrega de
materiais.
Considerando o Comunicado nº 004 de 10 de novembro de 2015, que tratava da
plubilicização de dados referentes ao processo de revisão, solicitando o envio de relatórios do
processo de análise realizado nos câmpus, no formato de atas, bem como da planilha de análise
efetivamente preenchida, tanto em formato impresso quanto digital.
Considerando os desdobramentos dos arranjos locais de uma maioria dos câmpus, que
inviabilizaram o cumprimento dos prazos propostos em 2015 para realização da análise vigente.
Considerando as necessidades apresentadas pela Reitoria do IFSP em apresentar análise dos
materiais obtidos neste período, que possuem o caráter norteador para a instituição em nível local e
junto ao Ministério da Educação e outras instâncias decisórias.
A Comissão Permanente do Plano de Desenvolvimento Institucional informa às CLPs e aos
Diretores Gerais dos Câmpus, bem como à Reitoria que estão disponibilizadas na Nuvem IFSP, no
link que seguem abaixo, as análises PRELIMINARES dos PDIs dos câmpus deste Instituto Federal.
Link: https://nuvem.ifsp.edu.br/public.php?service=files&t=a9429cce83af8772515d7bc12d56fbf9
Ressalta-se aqui o caráter preliminar de tal análise, em virtude da necessidade intrínseca de
que cada câmpus, após a leitura do documento de análise individual, se organize para realizar a
correção de dados, atentando-se principalmente para o aumento de quadro de pessoal, principalmente
docente, dentro dos limites propostos para cada câmpus; ou redação de observações que esclareçam
pontos específicos que tenham sido verificados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente do Plano de
Desenvolvimento Institucional 2014-2018
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ANEXO I

CRONOGRAMA DE FINALIZAÇÃO DA ANÁLISE DO PDI 2014-2018
AÇÃO

DATA

MEIO/LOCAL

Envio das Análises
Preliminares aos câmpus

29/07/2016

Link para acesso do material
diretamente na NUVEM IFSP

Período para revisão da Análise
Preliminar

19/08/2016

Comissões Locais Permanentes
nos Câmpus

26/08/2016

Email para cppdi@ifsp.edu.br

31/08/2016

Impressos via malote para o
Gabinete (GAB-RET no
SUAP), aos cuidados da CPPDI

29/08 a 14/09/2016

CPPDI

Compilação e fechamento da
Análise Final

21/09/2016

CPPDI

Encaminhamento ao Gabinete e
CONSUP

23/09/2016

Secretaria do Gabinete da
Reitoria e do Conselho Superior

Período para adequações que
sejam necessárias

21/10/2016

CPPDI

Publicação da Análise para a
Comunidade

31/10/2016

Comunicação Social

Data limite para envio das
planilhas adequadas e
justificativas dos apontamentos

Período de reanálise do material
recebido
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