ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL COM O PÚBLICO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2019-2013. No dia dezenove de setembro de dois mil
e dezoito às doze horas, deu-se o início da reunião do PDI 2019-2013 com a seguinte pauta:
propostas para o PDI 2019-2013 e dúvidas sobre a consulta pública via formulário eletrônico. O
membro da comissão local do PDI, professor Aurélio Moreira da Silva Neto, deu início a reunião
saudando os participantes e explicando o conteúdo a ser apresentado na reunião. O membro
da comissão ressaltou que na presente reunião a comissão local estaria disponível para sanar as
dúvidas dos dados apresentados nas reuniões anteriores para auxiliar na tomada de decisão do
câmpus para a sugestões de propostas para PDI 2019-223. Os participantes da questionaram
sobre as perguntas da consulta pública, divulgada em forma de Questionário eletrônico na
semana anterior a reunião, que explicavam a necessidade de fechamento de um curso técnico
concomitante/subsequente e/ou uma engenharia caso a modalidade de cursos PROEJA fosse
adotada no câmpus. A comissão local explicou que a necessidade do fechamento era para
manter os balizadores de 50-20-30 exigidos pelo Ministério da Educação. O público participante
também questionou sobre o motivo de poder abrir um curso de pós-graduação não fecharia
nenhum um curso e a abertura do PROEJA teria que fechar. Novamente, os membros da
comissão local explicaram que os cursos de pós-graduação não impactam nos balizadores 5020-30 como os cursos da modalidade PROEJA impactam, devido a quantidade de alunos e
números de aulas que utilizam. O público presente também questionou sobre como estava
sendo realizado o cálculo dos balizadores. A comissão local respondeu que os cálculos foram
realizados de acordo com a planilhas oficiais enviadas pela comissão central do PDI 2019-2023.
A comissão local ressaltou que a responsabilidade da comissão do PDI era apresentar a situação
atual do câmpus e apresentar as diversas possibilidades existentes para que o câmpus
mantivesse seus balizadores dentro do exigido pelo ministério da educação. A comissão local
também ressaltou, que como já tinha sido solicitado nas outras reuniões, outros cenários
poderiam ser enviados para a comissão para que se fosse realizado a análise e apresentado para
o câmpus. No entanto, até aquele momento ninguém havia se manifestado formalmente para
a comissão. A comissão local ressaltou que na próxima reunião estaria sendo apurados as
decisões da comunidade do câmpus e que estaria sendo apresentado os resultados da consulta
pública em forma de questionário online e encerrou a reunião às quatorze horas, agradecendo
a participação de todos, solicitando que todos participassem da próxima reunião.

