Nosso objetivo

Proporcionar um processo participativo, democrático e transparente na
construção do Plano de Desenvolvimento do Campus (PDC) 2019-2023,
um documento que, baseado no PDI 2019-2023, definirá todas as ações a
serem executadas, estabelecendo metas e prioridades em ensino,
pesquisa, extensão e inovação, além de questões da administração e
gestão do Campus.

Comissão Local

Hericley Santos
Presidente da Comissão
Rep. TAE

Mário Médice
Vice-Presidente da Comissão
Rep. Docente

Michel Tavares
Membro Titular
Rep. TAE

Romildo Araújo
Membro Suplente
Rep. TAE

Antônio Amaral
Membro Titular
Rep. Docente

Flávio Solano
Membro Suplente
Rep. Docente

Nilson Silva
Membro Titular
Rep. Discente

Diego Bernardo
Membro Suplente
Rep. Discente

Nossa pauta

•

Apresentar os principais resultados do PDC 2014-2018

•

Retomar os itens construídos durante as Oficinas do PDI realizadas
em 2018

•

Detalhar o processo de construção do PDC e respectivos prazos

PDC 2014-2018

Mário Médice
Diretor Geral
Vice-Presidente da Comissão
Rep. Docente

PDC 2014-2018

Michel Tavares
Chefe Depart. Administração
Membro Titular
Rep. TAE

Orçamento 2019

RESPONSÁVEL
DEPART. DE ENSINO
DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO
DIREÇÃO GERAL

VALOR INICIAL
R$
438.023,67
R$ 1.325.712,77
R$
24.900,00
R$ 1.788.636,44

PÓS CONTINGENC.
R$ 155.015,44
R$ 628.130,62
R$ 13.875,00
R$ 797.021,06

DIMINUIÇÃO
- 65%
- 53%
- 45%
- 56%

Infraestrutura 2014-2018

FÍSICA
ADMINISTRATIVO
PEDAGÓGICA
ATIVIDADES FÍSICAS E
ESPORTIVAS
LABORATÓRIOS, INFORMÁTICA,
CLIMATIZAÇÃO E SEGURANÇA
BIBLIOTECA

Conclusão das obras do campus breves, 08 salas de aula, 04
laboratórios, espaço de convivência, estacionamento, salas
administrativas
Funcionamento da cantina
Sala dos professores, sala da CPPD, reformulação do espaço de pesquisa.
Não houve avanço
Aquisição de computadores e materiais permanentes e de consumo ao
laboratório multifuncional
Recebimento de novos exemplares de acervo bibliográfico

PDC 2014-2018

Antônio Amaral
Chefe do Depart. De Ensino
Membro Titular
Rep. Docente

Oficina PDI Abril/2018
MISSÃO
Proporcionar educação profissional e tecnológica, com qualidade, através
do ensino, pesquisa, extensão e inovação, valorizando os saberes e a
diversidade sociocultural na formação de cidadãos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável do Marajó.
VISÃO
Tornar-se excelência na educação profissional, técnica e tecnológica, em
todos os níveis de ensino, impulsionando o desenvolvimento sustentável
alinhado à sociobiodiversidade do Marajó.

Oficina PDI Abril/2018
Valores e Princípios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tolerância;
Ética;
Igualdade;
Comprometimento;
Transparência;
Cidadania;
Sustentabilidade;
Inclusão;
Democracia.

Oficina PDI Abril/2018
ANÁLISE DE CENÁRIO: FORÇAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensino de qualidade;
Estrutura física;
Assistência estudantil;
Comunicação;
Acolhida;
Experiência;
Professores qualificados;
Aulas práticas;
Recurso financeiro;
Ambiente confortável;
Laboratório de informática;

Ônibus;
Laboratório de pesquisa;
Segurança interna;
Laboratórios;
Salas climatizadas;
Coordenação de Assistência
Estudantil;
• Acessibilidade interna;
• Proporciona a ampliação de
conhecimento;
• Qualidade no ensino;
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprometimento;
Inclusão;
Técnicos qualificados;
Salas estruturadas;
Projetos de extensão;
Progressão no estudo;
Limpeza;
Equipe pedagógica;
Água;
Kit escolar;
Eventos e projetos.

Oficina PDI Abril/2018
ANÁLISE DE CENÁRIO: FRAQUEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta refeitório;
Falta equipamento para
laboratório;
Falta salas de aula;
Faltam recursos didáticos;
Falta acesso à internet;
Faltam profissionais especializados;
Faltam aulas práticas;
Evasão escolar;
Acesso ao ônibus do Campus;
Burocracia para acessar ao auxilio
estudantil;
Falta de oferta de vagas em cursos
no período noturno;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de oferta de vagas em cursos
de nível superior;
Falta reconhecimento da marca
IFPA;
Poucos projetos de ensino,
pesquisa e extensão;
Falta laboratório de recurso
natural;
Falta cantina;
Falta alojamento;
Obra parada;
Falta ofertar novos cursos;
Ônibus com problema mecânico;
Laboratório de informática móvel;
Falta biblioteca;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de estrutura para aulas
práticas;
Falta ginásio;
Faltam mais opções de vagas em
cursos superiores;
Falta laboratório de pesquisa;
Segurança interna insuficiente;
Faltam materiais esportivos;
Falta merenda escolar;
Falta oferta de curso de
enfermagem;
Faltam laboratórios de física e
química;
Faltam oferta de vagas em cursos
de graduação.

Oficina PDI Abril/2018
ANÁLISE DE CENÁRIO: OPORTUNIDADES
•
•
•
•
•
•
•

Acordos de cooperação;
Editais de fomento;
Parcerias com outras instituições;
Emprego;
Vagas em concursos públicos;
Biodiversidade;
Abundância de água;

• Empresariado local;
• Estágio remunerado;
• Carência no sistema de saúde
(demanda reprimida);
• Convênios;
• Carência de qualificação profissional
(demanda reprimida: costura industrial
e máquinas pesadas).

Oficina PDI Abril/2018
ANÁLISE DE CENÁRIO: AMEAÇAS
• Falta de recursos financeiros;
• Falta de transporte público;
• Via de acesso ao Campus não é
pavimentada;
• Concorrência com outras escolas
tecnológicas;
• Falta segurança pública;
• Falta de iluminação pública;

• Falta de saneamento;
• Violência urbana;
• Contingenciamento dos recursos
financeiros;
• Desemprego;
• Queimadas próximo ao Campus;
• Saúde pública.

Oficina PDI Abril/2018
ESTRATÉGIAS: CONCENTRAÇÃO E CRESCIMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Concluir a construção da obra do Campus;
Atualizar e manter os laboratórios;
Promover eventos artísticos, esportivos e culturais;
Ofertar cursos na modalidade EAD;
Verticalizar a oferta de vagas;
Ampliar a infraestrutura;
Ampliar a oferta de vagas em cursos no ensino médio integrado e superior.

Oficina PDI Abril/2018
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•
•
•
•
•
•

Realizar acordos de cooperação técnica para
oferta de novos cursos;
Valorizar os profissionais da instituição para
ampliar a oferta de ensino de qualidade;
Incentivar a participação da comunidade
acadêmica em editais de fomento para evitar
evasão;
Promover aulas práticas para que os cursos se
tornem mais atrativos, combatendo a evasão;
Criar e ampliar a oferta de cursos que busquem
atender a carência profissional regional;
Aumentar a oferta de transporte, garantindo a
continuidade do serviço, reduzindo a evasão
escolar;

•

•
•
•
•
•
•
•

Captar recursos, através do estabelecimento de
parcerias e convênios, para a ampliação da
infraestrutura para melhorar as práticas de ensino e
pesquisa;
Oferecer melhores condições de infraestrutura,
alojamento e refeitório para fortalecer a permanência
dos discentes de outros municípios nos cursos;
Ampliar a infraestrutura interna;
Expandir a oferta de curso de graduação;
Firmar parcerias com instituições públicas e privadas;
Ampliar o atendimento psicossocial e pedagógico;
Expandir as cooperações com instituições parceiras;
Ampliar a atuação do IFPA no Marajó.

A Construção do PDC

Atividade

Prazo

Apresentação inicial à comunidade acadêmica

20/9

Redação dos tópicos do documento pelos responsáveis das áreas administrativas

23/9 a 9/10

Reunião da Comissão Local para acompanhamento do processo de elaboração

3/10

Reunião de Avaliação da Comissão Local sobre os textos enviados pelas áreas

22/10

Apresentação do texto à comunidade acadêmica (três turnos)

24/10

Envio do PDC ao CONSUP

30/10

