
PDI – 2024-2028
Comissão Local IFSP São Roque Campus 

São Roque

REUNIÃO COM DISCENTES 

E COMUNIDADE EXTERNA



Integrantes 
Comissão Local

Técnicos: Fabio e Thiago

Docentes: Nathalia e Daniela (Presidente)

Suplentes: 

Técnico: Rafael

Docente: José Luiz

Discentes: Sarah (BIO) e Fernanda (AMB3)



O que é o 
PDI –
(decreto 
5773/2006 e lei 
11892-2008)

Plano de desenvolvimento institucional para os 
anos de 2024 a 2028. Deve conter:

• missão, objetivos e metas;

• Cursos: desenvolvimento dos já existentes e 
implantação dos novos, incluindo:

• Cronograma

• infraestrutura

• projeto pedagógico;

• organização didático-pedagógica e 
administrativa;

• demonstrativo de capacidade e 
sustentabilidade financeiras.



O que está em jogo:

Futuro: O que o mercado espera de nós, quais 
têm sido as mudanças, e quais serão? Quais as 
necessidades da comunidade externa? Qual o 
nosso papel dentro da sociedade cada vez mais 
tecnológica? Como ampliar o nosso impacto 
social? 

▪ Missão do IF e valores

▪ Histórico 

▪ Números atuais

▪ Indicadores

🡪 Um novo PDI



Missão
Ofertar educação profissional, científica e tecnológica orientada por uma práxis educativa 
que efetive a formação integral e contribua para a inclusão social, o desenvolvimento 
regional, a produção e a socialização do conhecimento

Ser referência em educação profissional, científica e tecnológica, na formação de 
professores e na produção e socialização do conhecimento.

Visão



Valores

1. Democracia, pautada na ampla participação, igualdade e 
representatividade, na criação e desenvolvimento coletivo; 

2. Direitos Humanos, pautado na dignidade a todas as pessoas, na 
liberdade de opinião e de expressão e no respeito mútuo; 

3. Ética, pautada pela responsabilidade com o bem público e pela 
cooperação e justiça social; 

4. Excelência, pautada na governança pública, no aperfeiçoamento das 
relações sociais e no desenvolvimento humano; 

5. Gestão participativa e democrática, pautada pelos princípios de 
democracia, corresponsabilidade, coletividade e respeito à liberdade de 
expressão; 

6. Identidade institucional, pautada nas finalidades e características 
institucionais, distintivas e duradouras (resistentes ao tempo); 



Valores

7. Inclusão Social, pautada na igualdade, respeito, solidariedade, na 
participação igualitária de todos na escola e na sociedade; 

8. Inovação, pautada no desenvolvimento do arranjo produtivo e para a 
qualidade de vida das pessoas; 

9. Respeito à diversidade, pautado pelos princípios da igualdade nas 
relações sociais, étnicos-raciais e de gênero e o reconhecimento e respeito às 
diferenças; 

10. Soberania Nacional, pautada na democracia, na igualdade dos Estados 
na comunidade internacional, associado a independência nacional; 

11. Sustentabilidade, pautada pela responsabilidade ambiental e social; 

12. Transparência, relacionado ao Estado Democrático e de Direito, pautado 
na publicidade e no acesso à informação



DO PASSADO AO 
PRESENTE



(Retirado de apresentação 2021 – direção geral)

+ cursos FIC



Eixos 
tecnológicos 
(verticalização):

Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio e 
Tecnologia em Gestão Ambiental - AMBIENTE E SAÚDE

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio e 
Bacharelado em Administração - GESTÃO E NEGÓCIOS

Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio e 
Tecnologia em Viticultura e Enologia - PRODUÇÃO 
ALIMENTÍCIA

Licenciatura em Ciências Biológicas e Especialização em 
Metodologia do Ensino das Ciências da Natureza –
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL



Histórico da estrutura física:
Antes: 2008/2014 - Prédios das salas de aula 1 à 8, 9 e 10, secretaria, gestão e csp, sala dos professores, salas 
administrativas, biblioteca, estacionamento superior e prédio dos laboratórios didáticos inferiores e cantina;

2014/2016 - Reforma da “casinha” com novas salas, espaços inferiores e forro da biblioteca, piso do 
auditório, reforma dos telhados da biblioteca, auditório, CRA, DRG, Coordenação, construção do 
ginásio;

2017/2019 - Salas de 11 a 16, adequação elétrica, readequação do almoxarifado, nova portaria com 
catraca e zona de embarque e desembarque, reforma do pátio - revestimento de teto e acessibilidade;

2020/2022 - Prédio novo com salas 17 e 18, salas administrativas, csp, refeitório, laboratório didático, 
pavimentação estacionamento inferior e sinalização veicular de solo e pergolado dos estudantes; sala 
grêmio e espaço de convivência estudantes.

Para 2023 e 2024*: Reforma do prédio dos laboratórios didáticos inferiores, novos laboratórios, reforma 
do prédio da biblioteca, novas salas.



OS NÚMEROS ATUAIS



Nível em 2022: Cursos

Alunos

Por curso Por nível Total

Médio

Técnico Integrado em Meio Ambiente 112

339

994

Técnico Integrado em Alimentos 114

Técnico Integrado em Administração 113

Graduação

Tecnologia em Gestão Ambiental 117

624
Tecnologia em Viticultura e Enologia 118

Bacharelado em Administração 190

Licenciatura em Ciências Biológicas 199

Pós Metodologia do Ensino das Ciências da Natureza 31 31



INDICADORES
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha



BALIZADORES 
(ref: mín. 50% Téc./ 20% F.Prof./ 10% Proeja)

Em 2021, 2022 e 2023:

34,4% / 29%/ 0%



O FUTURO



Focando em 
2028…

Arranjo produtivo local

Necesidades da comunidade externa

Impacto social

Tendências de mercado/  tecnologia

Educação presencial x a distância



Nossas possibilidades:

Contratação de servidores? 

Melhorias na estrutura?

Abertura/fechamento de cursos?

→Orçamento x curso x número de alunos (Planilha Conif)



ATIVIDADE para o PDI – Temáticas

• Infraestrutura (salas, laboratórios, bibliotecas, espaços de trabalho e dos 
estudantes, de convivência)

• Impacto social e ambiental (inclusão, respeito à diversidade), formação integral e 
cursos (ensino, pesquisa, extensão)

• Necessidades da comunidade externa frente às nossas possibilidades e cursos 
(ensino, pesquisa, extensão)

• Outros



Atividade em 
grupos (máx. 30 
min):

1) Reunir em grupos 
(1o min)
2) Plenária com 
alguns 
representantes (1 
ou 2 por turma)



Contribuições até 15/03

• Link Google forms
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