
  

 

Mem. 001/2017 CLPPDI/SLT – Comissão Local Permanente do Plano Permanente de 

Desenvolvimento Institucional do IFSP Câmpus Salto 

 

17 de março de 2017. 

 

De: CLPPDI/SLT  – Comissão Local do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSP 

Câmpus Salto. 

 

Para: CPPDI – Comissão Permanente do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(Comissão Central) 

 

 

Assunto: Resposta ao COMUNICADO 001/2017/CPPDI de 10 de março de 2017 – 

Finalização dos Trabalhos de Revisão do PDI 2014-2018. 

 

 

Tendo em vista o Comunicado 001/2017/CPPDI, o qual solicitava a finalização e 

envio dos materiais produzidos acerca da Revisão do Plano de Desenvolvimento 

Institucional PDI 2014-2018, a Comissão Local do PDI, Câmpus Salto informa;  

 

 

1. Nesta data de 17 de março de 2018 está sendo encaminhada a Planilha de Análise 

do PDI do Campus, sob o nome de “Planilha de Análise_PDI_Câmpus_IFSP_SLT - 

Março 2017.xlsx” a qual deve ser obrigatoriamente analisada com vistas ao presente 

memorando 001/2017 CLPPDI/SLT;  

2. A Comissão Local do PDI – Câmpus Salto – foi reconstituída por meio da Portaria 

SLT.0067/2016, na data de 08 de dezembro de 2016 e, desde então, têm trabalhado 

com empenho e afinco na revisão do PDI 2014-2018, como pode ser verificado por 

meio das Atas e Portaria enviadas conjuntamente a este memorando. Salienta-se que 



  
estes trabalhos precedem as exigências e prazos estipulados no COMUNICADO 

001/2017/CPPDI. Na realidade, o surgimento de tais trabalhos baseou-se nos muitos 

questionamentos acerca dos entendimentos e interpretações das diretrizes da 

Revisão do PDI 2014-2018, em pertinentes demandas não avaliadas, na não-

realização de audiências públicas e, sobretudo, no significativo não-cumprimento 

dos balizadores e exigências legais que regem a atuação da instituição; 

3. Buscando finalizar os trabalhos da melhor forma possível e atender ao 

COMUNICADO 001/2017/CPPDI de 10 de março de 2017, a Comissão Local 

buscou uma reunião de orientação junto a CPPDI, reunião esta que por questões de 

logística ocorreu no Câmpus Avançado de Jundiaí, na data de 14/03/2017, das 14:00 

às 17:00, presidida pela Sra. Simone Maria Magalhães, vice-presidente da CCPPDI. 

As orientações recebidas nesta referida reunião corroboram o conteúdo e a forma da 

apresentação do material de finalização da Revisão do PDI 2014-2018, descritos 

pela Planilha de Análise do PDI, bem como por este memorando; 

4. Considerando o exposto, os resultados apresentados na Planilha de Análise do PDI 

do Câmpus mantêm os seguintes cursos já existentes: 

 Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio em 

período integral; 

 Técnico em Informática Industrial Integrado ao Ensino Médio em 

período integral; 

 Técnico em Automação Industrial Concomitante/Subsequente em 

período noturno; 

 Técnico em Automação Industrial Concomitante/Subsequente em 

período noturno; 

 Tecnologia em Gestão da Produção Industrial em período noturno; 



  

 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em período 

noturno;  

5. Igualmente, considerando o exposto, os resultados apresentados na Planilha de 

Análise do PDI do Câmpus apontam para a abertura dos cursos: 

 Especialização Lato Sensu em Temas Transversais em período 

noturno, com início previsto para o primeiro semestre de 2018; 

 Curso PROEJA FIC (Formação Inicial e Continuada) no eixo 

tecnológico “Processos Industriais”, em conformidade com os cursos 

já existentes e corpo docente legado do Campus, com início previsto 

para o primeiro semestre de 2018; 

 Curso PROEJA FIC (Formação Inicial e Continuada) no eixo 

tecnológico “Informação e Comunicação”, em conformidade com os 

cursos já existentes e corpo docente legado do Campus, com início 

previsto para o primeiro semestre de 2018; 

6. No que tange aos novos cursos a serem ofertados, é pertinente destacar que: 

 A proposta do projeto pedagógico do curso de Especialização Latu 

Senso em Temas Transversais encontra-se em fase de finalização 

dado que existe um grupo núcleo docente atuante no planejamento do 

curso; 

 Os cursos PROEJA FIC encontram-se discriminados de forma 

genérica, indicando apenas o eixo tecnológico que serão ofertados. 

Contudo, ainda necessitam de definições específicas, uma vez que 

foram suprimidos da revisão anterior da revisão do PDI; 



  
7. No que se refere aos balizadores, com os cursos listados a proposta atual de PDI 

atinge os resultados: 

  Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 57,08%; 

 Outros (Superiores de tecnologia, bacharelados, engenharias, FIC): 

41,47% 

 Licenciaturas e Programas de Formação Pedagógica: 1,46%  

 PROEJA: 19,41% 

8. Acerca dos cursos de Licenciaturas, significativas considerações devem ser feitas. 

São elas: 

 O PDI 2014-2018 previa a criação de dois cursos de licenciatura, nas 

áreas de Pedagogia e Letras; 

 No processo de revisão do PDI 2014-2018, foi excluído o curso de 

Pedagogia e incluso um curso especial de formação pedagógica; 

 A comissão local, em consonância com as orientações recebidas na 

reunião de 14/03/2017, não considera correta a possibilidade de 

manter no PDI do Campus o curso de licenciatura ora presente sem 

audiência pública, estudos de viabilidade e impacto, bem como 

outros instrumentos e metodologias pertinentes à determinação de 

abertura de curso; 

9. Diante do exposto nos itens 7 e 8 do presente memorando e ciente do percentual de 

apenas 1,46% para cursos de Licenciaturas e Programas de Formação Pedagógica, a 

comissão local, em decisão tomada em reunião ordinária ocorrida no Campus em 

15/03/2017, expressa seu comprometimento e empenho em realizar da forma mais 



  

correta possível a definição do curso de licenciatura até o término do primeiro 

semestre de 2017. Com este prazo, torna-se possível a elaboração de Projeto 

Pedagógico de Curso, bem como de seus trâmites legais, a fim de que o curso de 

licenciatura seja ofertado no segundo semestre de 2018, ou seja, dentro da vigência 

do presente PDI. Igualmente, diferentemente dos cursos de PROEJA, o curso de 

licenciatura não pode ser incluso na Planilha de Análise do PDI por não haver definição 

do curso a ser ofertado. Consequentemente, seria inapropriado intuir os parâmetros 

necessários como duração, fator de esforço de curso entre outros; 

10. Mesmo com estes materiais sendo entregues nesta data, é pertinente destacar que a 

Comissão Local do PDI continuará trabalhando, tanto para concluir a indicação do 

curso de licenciatura a ser ofertado no segundo semestre de 2018 (como descrito no 

item 9 deste memorando) como na reformulação de outros cursos e áreas, 

objetivando a constante melhoria e atualização dos cursos e do próprio PDI; 

11. O conteúdo deste memorando e da Planilha de Análise do PDI do Campus foram 

determinados de forma consensual pela Comissão Local do PDI em reunião 

ordinária ocorrida no Campus em 15/03/2017; 

12. O material produzido e enviado nesta data como Revisão do PDI 2014-2018, 

seguindo a prerrogativa do Conselho de Câmpus, foi aprovado pelo referido 

conselho. 

 

 

                  _________________________                          _________________________                         

                         Fábio Lumertz Garcia                                          Francisco Rosta Filho 

            Presidente da Comissão Local do PDI                          Diretor Geral do Campus 

 


