
 

EDITAL DE CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA Nº 001/2016 – PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI). 

 

A COMISSÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 

(PDI) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) instituída pela Portaria N º 0838, de 

24/06/2016, publicada no diário oficial 20.327, resolve realizar Consulta à Comunidade 

Acadêmica, docentes, discentes e técnicos universitários, para comentários, correções ou 

proposições relativos ao projeto do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

UDESC, com foco nos objetivos e metas institucionais contidas no PDI 2017 – 2021. 

 

Art. 1º - A minuta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) permanecerá disponível na 

página da Udesc, no endereço www.udesc.br/pdi, para fins de ciência e, se for o caso, para 

apresentação de comentários, correções ou proposições, durante o período de 25 de outubro a 

15 de novembro de 2016. 

 

Art. 2º - A participação na Consulta obedecerá às seguintes regras: 

§1º Poderão participar da consulta docentes, discentes e técnicos universitários da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

§2º Os comentários, correções ou proposições ao PDI deverão ser enviados 

eletronicamente por meio do preenchimento de formulário disponível no seguinte 

endereço eletrônico: www.udesc.br/pdi. 

 

Art 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º a Comissão de Atualização do PDI promoverá a análise 

das contribuições encaminhadas, e os comentários, correções ou proposições acatadas pela 

Comissão de Atualização do PDI sob o prisma da legalidade, exequibilidade e coerência farão 

parte do referido documento. 

§1º A Comissão de Atualização do PDI enviará aos proponentes que não tiverem suas 

proposições acatadas, a análise e justificativa da decisão pelo e-mail informado no 

formulário preenchido durante o processo de consulta a comunidade acadêmica. 

§2º O PDI passará por revisão ortográfica e gramatical antes de sua publicação final. 

 

Art. 4º - As dúvidas que porventura existirem sobre o processo de Consulta à Comunidade 

Acadêmica serão dirimidas pela Comissão de Atualização do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

 

Florianópolis, 24 de outubro de 2016. 

 

 

 

Leandro Zvirtes 

Presidente da Comissão de Atualização do PDI 

http://www.udesc.br/pdi

