SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS ABAETETUBA
DIREÇÃO GERAL

Ofício nº 070/2018-DG/IFPA/ABAETETUBA

Abaetetuba (PA), 16 de abril de 2018

AUDIÊNCIA PÚBLICA 25.04.2018 Local: Associação Comercial de Abaetetuba
Assunto: CONVITE: Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPA em Construção
Público: Às lideranças representantes da Sociedade Civil; Representantes do Poder Público; Imprensa da Região de
abrangência do Instituto Federal do Pará Campus Abaetetuba (Abaetetuba, Barcarena, Acará, Moju, Igarapé Miri, Tailândia).

Vimos, gentilmente, informar que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
(IFPA) está construindo o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 20192023 e estamos precisando de sua colaboração para este importante documento.
O PDI é o Plano Estratégico do IFPA que contém as diretrizes, objetivos e metas institucionais a
serem atingidos no período que começa em 2019 e termina em 2023.
Nesse sentido, para melhor definição dessas diretrizes, objetivos e metas, o processo de construção
do PDI deve ser construído de forma participativa, democrática e transparente pela comunidade interna
e externa ao IFPA.
Por isso, queremos contar com sua colaboração por meio do preenchimento do Formulário em
Anexo (versão on line e material de apoio em abaetetuba.ifpa.edu.br), que deverá ser devolvido ao IFPA
até um dia antes da Audiência Pública.
Além disso, convidamos a participar de uma Audiência Pública, na qual precisamos ouvir sua
opinião sobre o IFPA que queremos em 2023. Essa audiência será realizada no dia 25/04/2018, às 8h00,
no Auditório da Associação Comercial de Abaetetuba, localizada na Av. Dom Pedro II, 525 - Centro,
Abaetetuba - PA, 68440-000.
Confirme sua presença pelo e-mail gabiente.abaetetuba@ifpa.edu.br ou pelos telefones
991039113 ou 982472408.
Ajude a pensar e construir o IFPA do Futuro, pois planejando juntos avançaremos rumo a uma
educação melhor e a uma sociedade mais justa.
Atenciosamente,
______________________________
Valdinei Mendes da Silva
Diretor Geral – Campus Abaetetuba Port. n° 607/2015 - GAB
No intuito de garantir o acompanhamento e a participação da SOCIEDADE no processo decisório, o IFPA Campus
Abaetetuba disponibiliza informações de acesso público no ambiente virtual (abaetetuba.ifpa.edu.br) do Fórum Permanente
de Integração com a Sociedade (FORPIS) criado em audiência pública realizada no dia 16 de outubro de 2015. Visite nosso
site e tenha acesso às informações. abaetetuba.ifpa.edu.br
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