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MEMORANDO CIRCULAR. nº 003/2018- DG
Origem: DG - Campus Abaetetuba

Data: 28 de FEVEREIRO de 2018
Destino: Comunidade em Geral

Assunto: O IFPA Campus Abaetetuba na Construção do PDI 2019 - 2023
“O IFPA do futuro começa agora. Juntos avançaremos”
O IFPA Campus Abaetetuba na Construção do PDI 2019 - 2023

A Direção Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARÁ – CAMPUS ABAETETUBA apresenta programação para o dia 01 e 02 de março de 2018.
ESCOLHA DAS REPRESENTAÇÕES DE TURMA 01 de março de 2018
Ao considerar a programação estabelecida para as Oficina de Planejamento Estratégico Participativo do
PDI, deverá ser criado grupo de trabalho para o fortalecimento da participação discente na construção do PDI.
Desta feita, considerando as 25 turmas atualmente em funcionamento no Campus e considerando a escolha de
03 (três) membros de cada turma, o GT será composto por 75 alunos. Esse estratégia foi construída com a
participação de representações do Grêmio e do Centro Acadêmico em reunião realizada na tarde do dia 28 de
fevereiro de 2018.

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO DO PDI
Todos os alunos deverão estar envolvidos nos trabalhos e com participação efetiva nessa construção, devendo o
grupo de trabalho garantir maior interação entre a turma e os momentos de construção coletivas. A comissão
local segue com suas atribuições previstas em portaria.

FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO ÀS COMISSÕES
A primeira reunião de orientação será realizada no 02/03/2018, de 14h30 às 16h00, através de videoconferência
para tratar da Metodologia de construção do PDI. Considerando que, de acordo com informações repassadas
pela Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do Instituto Federal do Pará – IFPA, haverá interrupção do
funcionamento da internet do IFPA, o link da transmissão da webconferência será repassado para todos os
servidores, comissões locais, inclusive para os membros do Grupo de Trabalho.

PROGRAMAÇÃO DIÁLOGO DOCENTES
Os docentes do IFPA Campus Abaetetuba participarão do diálogo referente às atividades de ensino, pesquisa e
extensão que ocorrerá nos turnos Manhã e Tarde no auditório. Tal diálogo atende a demanda docente é consiste
no processo de Alinhamento da Resolução nº 199/2015 com a Portaria nº 17/SETEC/MEC.
Contamos com a participação de todos nesse importe momento de construção do Plano de Desenvolvimento
Institucional do IFPA.

Atenciosamente,
Valdinei Mendes da Silva
Diretor Geral – Campus Abaetetuba
Port. Nº 607/2015 – GAB
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