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RESUMO 
 
Este documento traz a público o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
Centro Universitário Estácio do Ceará (Estácio FIC) para o período de 2016-2020, 
atendendo ao disposto no Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que alterou 
os dispositivos dos Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe 
sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de Instituições de 
Educação Superior e Cursos Superiores de Graduação e Sequenciais no Sistema Federal 
de Ensino. No presente Documento, o Centro Universitário Estácio do Ceará tem como 
proposta fortalecer o seu papel no Ensino Superior do Brasil e do Estado do Ceará 
através da sua missão Educar para transformar: oferecer uma educação 
transformadora à população, contribuindo para a formação de profissionais críticos, 
éticos e qualificados para o mercado de trabalho, para a difusão de conhecimentos 
científicos, artísticos e culturais, bem como para a melhoria da qualidade de vida em 
sociedade. O PDI é um instrumento de planejamento e gestão que considera a 
identidade da IES, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se 
propõe, às estratégias para atingir suas metas e objetivos, à sua estrutura 
organizacional, e ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), este contendo as diretrizes 
pedagógicas que orientam as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão da IES tendo em vista 
sua trajetória histórica, inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos. O PDI, em 
consonância com o PPI, apresenta a forma como a IES pretende concretizar seu projeto 
educacional, definindo as metas a serem alcançadas nos períodos de tempo definidos, 
e os recursos humanos e materiais necessários à manutenção e ao desenvolvimento das 
ações propostas. Em sua quarta edição, o PDI da ESTACIO FIC se baseou nos resultados 
da avaliação institucional, na articulação com o Projeto Pedagógico Institucional, e 
apresenta necessariamente os seguintes eixos temáticos: perfil institucional; gestão 
institucional (organização administrativa, organização e gestão de pessoal, política de 
atendimento ao discente); organização acadêmica (organização didático-pedagógica, 
oferta de cursos e programas — presenciais e a distância); infraestrutura; aspectos 
financeiros e orçamentários, sustentabilidade econômica; avaliação e 
acompanhamento do desempenho institucional e cronograma de execução. Assim, 
neste documento, sobressaem objetivos e propostas consistentes e sustentáveis, 
elaborados a partir do trabalho de análise do PDI anterior e do processo de 
reorganização e adequação pelo qual passou a Instituição em função de sua 
transformação em Centro Universitário há quatro anos. A metodologia utilizada na 
construção do PDI do Centro Universitário Estácio do Ceará – ESTÁCIO FIC foi conduzida 
de forma sistemática e democrática, valorizando a construção coletiva e a articulação 
com os diferentes grupos que constituem a comunidade acadêmica interna e externa, 
sob a Coordenação da CPA – Comissão Própria de Avaliação, com uma visão baseada 
nos três pilares “Excelência, Inclusão Social e Sustentabilidade”. Espera-se, então, com 
este novo PDI apresentar a toda comunidade as diretrizes e propostas que orientarão o 
Centro Universitário Estácio do Ceará em sua expansão e fortalecimento nos próximos 
cinco anos, em busca da excelência e da qualidade na no Ensino Superior. 
 


