
 

 

"Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as 
oportunidades e proteja-se contra as ameaças." Sun Tzu 

 
 

PDI  
O PDI é um documento em que se definem a missão da instituição de ensino superior e as estratégias para atingir suas metas e objetivos, 
abrangendo um período de cinco anos. Faz parte do PDI a elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPI e da sua Organização Didático- 
Pedagógica. 
 
O QUE É OBRIGATÓRIO EM UM PDI?  
 
DECRETO Nº 9.235, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017 Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de 
educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. 
 
[... 
 
Art. 21. Observada a organização acadêmica da instituição, o PDI conterá, no mínimo, os seguintes elementos:  
I - missão, objetivos e metas da instituição em sua área de atuação e seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso; 
 
 II - projeto pedagógico da instituição(PPI), que conterá, entre outros, as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão;  
 
III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus cursos, com especificação das modalidades de oferta, 
da programação de abertura de cursos, do aumento de vagas, da ampliação das instalações físicas e, quando for o caso, da previsão de 
abertura de campus fora de sede e de polos de educação a distância;  
 



 

 

IV - organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número e natureza de cursos e respectivas vagas, unidades e campus 
para oferta de cursos presenciais, polos de educação a distância, articulação entre as modalidades presencial e a distância e incorporação de 
recursos tecnológicos;  
 
V - oferta de cursos e programas de pós-graduação lato e stricto sensu, quando for o caso;  
 
VI - perfil do corpo docente e de tutores de educação a distância, com indicação dos requisitos de titulação, da experiência no magistério 
superior e da experiência profissional não acadêmica, dos critérios de seleção e contratação, da existência de plano de carreira, do regime de 
trabalho, dos procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro e da incorporação de professores com comprovada 
experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à inovação e à competitividade, de modo a promover a articulação 
com o mercado de trabalho;  
 
VII - organização administrativa da instituição e políticas de gestão, com identificação das formas de participação dos professores, tutores e 
estudantes nos órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos, dos procedimentos de autoavaliação institucional e 
de atendimento aos estudantes, das ações de transparência e divulgação de informações da instituição e das eventuais parcerias e 
compartilhamento de estruturas com outras instituições, demonstrada a capacidade de atendimento dos cursos a serem ofertados;  
 
VIII - projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método que garanta a integridade e a autenticidade de todas as 
informações contidas nos documentos originais; 
 
 IX - infraestrutura física e instalações acadêmicas, que especificará: a) com relação à biblioteca: 1. Acervo bibliográfico físico, virtual ou ambos, 
incluídos livros, periódicos acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos multimídia;  
2. Formas de atualização e expansão, identificada sua correlação pedagógica com os cursos e programas previstos; e  
3. (Espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal técnico-administrativo e serviços oferecidos; e b) com relação aos 
laboratórios: instalações, equipamentos e recursos tecnológicos existentes e a serem adquiridos, com a identificação de sua correlação 
pedagógica com os cursos e programas previstos e a descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas; 
 
 X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras;  
 



 

 

XI - oferta de educação a distância, especificadas: a) sua abrangência geográfica; b) relação de polos de educação a distância previstos para a 
vigência do PDI; c) infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a sede e para os polos de educação a distância, em 
consonância com os cursos a serem ofertados; d) descrição das metodologias e das tecnologias adotadas e sua correlação com os projetos 
pedagógicos dos cursos previstos; e e) previsão da capacidade de atendimento do público-alvo.  
 
Diante disso, precisamos relacionar abaixo os temas que devem compor o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) desmembrando em 
macropolíticas – elas vão direcionar os planejamentos da instituição. Esses temas, além de serem considerados estratégicos para o perfil de 
ensino de qualidade pelo Ministério da Educação, são importantes para a consolidação da nossa proposta. 
 
 

Projeto Político Pedagógico - PPI é um capítulo do PDI 

É um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que norteará as práticas acadêmicas da IES, tendo em vista sua trajetória histórica, 

inserção regional, missão, visão e objetivos gerais e específicos. 

Inserção regional- Princípios filosóficos e teórico-metodológicos da área acadêmicas - Políticas de Ensino- Políticas de Pesquisa e Pós-graduação - 

Políticas de Extensão e Assuntos Estudantis - Políticas de Gestão - Responsabilidade social da instituição. 

 
Valores: valores são princípios de conduta construídos e seguidos membros da 
comunidade acadêmica. 
 

Princípios da FPS: os princípios que orientam as decisões e atividades da FPS são os 

seguintes: 

I - compromisso com as diretrizes preconizadas pelo Sistema Único de 

Saúde/SUS; 

II - indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 



 

 

III - inclusão de pessoas com deficiência; 

IV - compromisso com a ética, a justiça, a transparência, a qualidade, a 

valorização da comunidade acadêmica, o respeito ao próximo e a 

responsabilidade socioambiental. 

MISSÃO 

“Prestar serviços com padrão de excelência em ensino, em pesquisa e em extensão na 

área de saúde, contribuindo para a formação de profissionais competentes e éticos, 

buscando alta performance empresarial e crescimento sustentado, além de contribuir 

para a construção de uma sociedade justa”. 

VISÃO  

“Ser a primeira Instituição de Ensino Superior de saúde no Norte-Nordeste e ter todos 

os cursos entre os 10 melhores do país no ranking do MEC”. 

 

 


