PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O QUE É O PDI

Trata-se de um documento de compromisso da instituição para com o Ministério da Educação
(MEC), elaborado para um período de cinco anos, onde devem estar devidamente
explicitados:
1. Missão e valores institucionais
2. Plano de implantação e desenvolvimento de cursos
3. Diagnóstico completo do seu corpo discente
4. Diagnóstico completo de seu corpo docente
5. Cronograma de expansão física da instituição
6. Processo de autoavaliação institucional
7. Cronograma financeiro
8. Metodologia de implantação e acompanhamento.
Em cumprimento às exigências do MEC, concatenadas com as suas práticas de
planejamento, a FOCCA já elaborou três PDI: um para o período 2003-2007, outro para o
período 2008-2012 e o atual, para o período 2013-2017. Veja a seguir os principais aspectos
contemplados neste plano.

PDI 2013-2017: PRINCIPAIS INOVAÇÕES
O plano em vigor, elaborado para um período de cinco anos inclui, entre outras, as seguintes
inovações:

Inclusão de novos cursos de graduação, especialmente tecnólogos, previstos em
função da nova realidade da economia pernambucana, principalmente com a
instalação de uma refinaria de petróleo (Refinaria General José Ignácio Abreu e
Lima) e de um estaleiro no Porto de SUAPE;
Ampliação da infraestrutura da instituição, decorrente da criação do Campus II, de
dois pavimentos (dezoito cômodos), com secretaria, biblioteca, laboratório de
informática e sala de coordenação, bem como ações para locar dois prédios para
funcionamento dos cursos de pós-graduação lato sensu e cursos de graduação
tecnólogos;
Ampliação do Núcleo de Práticas Jurídicas, do curso de Direito, para a instalação
de um Escritório Modelo, devendo suas atividades e ações ser expandidas para
os cursos de Administração e de Ciências Contábeis, de modo a estimular o
exercício da interdisciplinaridade.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS PREVISTOS (2013-2017)

Ano Previsto
Objetivos
para Conclusão
1. Criar novos campi visando ampliar a estrutura física e
adequações da infraestrutura acadêmica.
2. Ampliar as ações de responsabilidade social, em
consonância com a vocação institucional de contribuir para
melhorar as condições de vida da sociedade pernambucana.
3. Implementar condições para a melhoria da qualidade do
ensino e das práticas extensionistas, bem como do incentivo
à pesquisa científica.
4. Criar condições para transformar a instituição em um Centro
Universitário.
5. Desenvolver e implantar programa de outsourcing da
tecnologia de Informação, promovendo a hospedagem da
base de dados e do sistema integrado de gestão numa
empresa provedora de serviços em datacenter, bem como o
desenvolvimento do conceito de inteligência competitiva.
6. Solidificar nacional e internacionalmente a imagem
institucional, identificada com as práticas inovadoras da
educação.
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As metas e estratégias para cumprimento desses objetivos estão devidamente
detalhadas no texto completo do PDI em poder das coordenações de curso.

