PDI 2019-2023

Impressões iniciais

COMPOSIÇÃO COMISSÕES LOCAIS (CAMPI)
1 Diretor-Geral (DG) – coordenador
1 Diretor Acadêmico (CNAT todos + DE)
1 Gestor de Assuntos Estudantis
1 Gestor de Extensão
1 Gestor de Pessoas
1 Gestor de Tecnologia da Informação
1 Gestor de Pesquisa e Inovação
1 Técnico-administrativo (TAE) *
1 Docentes para cada nível de oferta (técnico, superior e pós-graduação) *
3 Alunos (técnico, superior e pós-graduação) *
1 Representante Coordenador de Curso *
1 Representante da Sociedade Civil, preferencialmente membro do Conselho Escolar
* Eleitos pelos pares através de consulta simplificada

COMPOSIÇÃO COMISSÕES LOCAIS (EAD)
• 1 DG
• 1 Diretor Acadêmico
• 1 Gestor Pesquisa e Inovação
• 1 Gestor Extensão

• 1 Técnico-administrativo (TAE) *
• 1 Docentes para cada nível de oferta (técnico, superior e pós-graduação) *
• 3 Alunos (técnico, superior e pós-graduação) *
• 1 Representante Coordenador de Curso *
* Eleitos pelos pares através de consulta simplificada

COMPOSIÇÃO COMISSÕES LOCAIS (REITORIA)
• 1 indicado pelos gestores sistêmicos (dedicação reduzida)

PERFIL PREFERENCIAL DO DOCENTE PARTICIPANTE
•Tempo de serviço no IFRN igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses
•Carga horária semanal preferencial para dedicação a elaboração PDI de 8 (oito)
horas;
•Conhecimento básico das legislações supracitadas ou tempo disponível para se
apropriar das mesmas;
•Preferencialmente, que atue em todos os níveis de oferta (técnico, superior e pósgraduação)
•Capacidade e comprometimento de publicizar informações, documentos e de dialogar
com os pares;
•Prestar apoio às Comissões Temáticas e Comissão Local em assuntos a elas pertinentes;
•Dialogar, quando necessário, com a Sociedade Civil Organizada Local.

PERFIL PREFERENCIAL DO TAE PARTICIPANTE
•Tempo de serviço no IFRN igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses
•Carga horária semanal preferencial para dedicação a elaboração PDI de 8 (oito)
horas, com ciência da chefia imediata;
Conhecimento dos documentos estratégicos institucionais
Que possa desenvolver o conteúdo de infraestrutura de bibliotecas e laboratórios
Preferencialmente, que atua ou tenha atuado na CPA, para desenvolver os aspectos
avaliativos
Se possível, que tenha conhecimento sobre a transparência e divulgação de
informações da instituição

PERFIL PREFERENCIAL DO DISCENTE PARTICIPANTE
•Que tenha integralizado 50% ou mais dos componentes curriculares de seu
curso e esteja regularmente matriculado;
•Carga horária semanal preferencial para dedicação a elaboração PDI de 4
(quatro) horas;
•Que não tenha sofrido medidas disciplinares;
•Preferencialmente, que seja ou tenha sido líder de turma ou membro de
representação estudantil (grêmios, Regif, Centros Acadêmicos, DCE).

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS COMISSÃO LOCAL
•Sensibilizar e mobilizar a comunidade acadêmica interna e externa para a participação no processo de
construção coletiva do PDI;
•Realização de diagnóstico situacional relativo a: oferta atual de cursos (FIC, Técnicos, Superiores e PósGraduação), integração da oferta atual aos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, inserção dos egressos no
mundo do trabalho, análise dos indicadores de permanência e êxito;
•Elaboração da proposta do campus quanto à oferta de cursos, infraestrutura física e tecnológica (ambientes de
ensino, laboratórios, biblioteca, áreas de convivência, setor de alimentação, setor de saúde, parque poliesportivo,
ambientes administrativos), quadro de pessoal e plano de capacitação, considerando as propostas da comunidade
acadêmica;
•Fornecer às comissões temáticas e a operacional levantamento de dados e informações do campus, quando
necessário;
•Organizar assembleia do campus para discussão e aprovação das propostas da comunidade acadêmica para o
PDI do IFRN.

