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Metodologia e entregas
Documento de
referência

Investigação PDI nas
IFES

Orientações práticas e
estrutura de recomendação
para elaboração do ForPDI
nas IFES

Avaliação sobre o
desenvolvimento e gestão do
PDI nas IFES incluindo técnicas
e ferramentas utilizadas

01

Análise técnica
Investigação dos principais
conceitos e legislação
incluindo decretos, portarias
e leis sobre o PDI nas IFES

02

Capacitação on-line
Criação e disponibilização
de conteúdos para
capacitação on-line de
gestores nos temas
envolvidos

03

04

05

Investigação das
soluções de mercado

Desenvolvimento do
software

Investigação das principais
soluções de mercado e
identificação de
contribuições para o projeto

Construção do software como
plataforma aberta para gestão do
PDI nas IFES com integração de
informações orçamentárias

06

Plano de Desenvolvimento Institucional
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Fase 5: Monitoramento e controle da execução do PDI

01

02

03

04

Monitorar e
controlar o
trabalho do projeto

Controlar as
mudanças

Controlar o
cronograma

Controlar os
custos e fontes
de receita

4

Introdução

5

PDI – contexto e limitações

O PDI como plano
obrigatório que
subsidia o
desenvolvimento
institucional

Há diversas leis e
regulamentações
que regem a
elaboração do PDI

Não há uma metodologia
comum para
desenvolvimento e
acompanhamento do PDI

Ferramentas estratégicas

6

Elaboração do PDI

Análise SWOT

Construção de cenários

Diagnóstico do ambiente
Analisar possíveis
interno (forças e fraquezas)
situações futuras,
e do ambiente externo
possibilitando respostas
(oportunidades e ameaças)
mais rápidas

BSC

PES

Canvas

Gestão de desempenho,
baseado em indicadores
de quatro perspectivas:
financeira, clientes,
processos internos,
aprendizado e crescimento

Elaboração do PE,
baseado em quatro
momentos: explicativo,
normativo-prescritivo,
estratégico e táticooperacional

Evidenciar como é gerado
valor para o cliente,
baseado em nove
componentes

Plano de Desenvolvimento Institucional
Processo de elaboração, execução e acompanhamento
Planejamento e gestão
da elaboração do PDI

1

Preparação para
elaboração do PDI

2
Diagnóstico institucional

3
Elaboração do PDI

4

Monitoramento e controle
da execução do PDI

5

7
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Fase 1: Planejamento e gestão da elaboração do PDI

01

02

03

Plano de
gerenciamento do
projeto

Elaboração da
estrutura analítica do
projeto

Definição das
atividades

04

05

Definição da sequência
das atividades

Elaboração do
cronograma

06
Estruturação da
política de
comunicação

8
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Fase 2: Preparação para elaboração do PDI

01

02

03

04

05

Definição da
abrangência e
período de
vigência do PDI

Definição das
equipes de
execução e
apoio

Atividades de
engajamento

Planejamento de
comunicação do
início do processo de
elaboração do PDI

Definição e
descrição da
metodologia de
elaboração do PDI

06
Criação da proposta
de trabalho da equipe

07
Consolidação dos
documentos de
referência

08

09

Identificação da visão, Estruturação de documento para
registro de lições aprendidas e
missão e valores da
pontos de aprimoramento
IES
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Fase 3: Diagnóstico institucional

01

02

03

04

05

Análise do
PDI anterior e
seus
resultados

Análise
SWOT

Construção
de
cenários

Inventário das
necessidades

Consolidação
das
necessidades

Plano de Desenvolvimento Institucional

11

Fase 4: Elaboração do PDI

01
Definição dos critérios
de priorização

06
Planejamento dos
aspectos
orçamentários

02

03

04

05

Priorização das
necessidades

Definição das
metas e ações

Identificação dos
fatores críticos de
sucesso

Planejamento das
ações de recursos
humanos

07

08

09

10

Planejamento das
ações de infraestrutura
física

Planejamento do
processo de controle
do PDI

Consolidação dos
resultados

Elaboração do
documento final

11
Aprovação do PDI

12
Publicação do PDI
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Fase 5: Monitoramento e controle da execução do PDI

01

02

03

04

Monitorar e
controlar o
trabalho do projeto

Controlar as
mudanças

Controlar o
cronograma

Controlar os
custos e fontes
de receita

Estrutura proposta para o PDI
9

13

Resultados do PDI anterior

17

Infraestrutura

10

Perfil institucional

18

Avaliação e acompanhamento do
desenvolvimento institucional

Histórico de alterações

11

PPI

19

Aspectos financeiros e
orçamentários

4

Lista de abreviaturas e siglas

12

Cronograma de implantação

20

Processo de monitoramento,
controle e revisão do PDI

5

Sumário

13

Perfil do corpo docente

21

Plano para gestão de
riscos

6

Apresentação

14

Perfil do corpo técnico
administrativo

22

Conclusão

7

Método

15

Organização administrativa
da IES

23

Anexos

8

Documentos de referência

16

Política de atendimento
aos discentes

24

Apêndices

1

Capa

2

Folha de rosto

3

Estrutura proposta para o PDI
Itens que devem constar/ breve descrição

14

Justificativa

1. Capa

Logotipo e nome da IES, título do documento, período de vigência,
cidade/estado

Parte externa (NBR 10719:2011)

2.1 Folha de rosto
– anverso

Nome da instituição, título do documento, período de vigência,
mês/ano, cidade/estado

Elemento
10719:2011)

pré-textual

(NBR

2.1 Folha de rosto
– verso

Ficha técnica com nomes dos gestores da IES e membros da equipe
técnica que elaborou o PDI, dados para catalogação

Elemento
10719:2011)

pré-textual

(NBR

3. Histórico de
alterações

Registro das alterações realizadas no documento

Controle de versões (aspecto técnico)

4. Lista de
abreviaturas e siglas

Elencar todos os termos e abreviações utilizadas ao longo do
documento

Elemento
10719:2011)

pré-textual

(NBR

5. Sumário

Sumário contendo os títulos dos capítulos/seções e as respectivas
páginas

Elemento
10719:2011)

pré-textual

(NBR
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Itens que devem constar/ breve descrição

Justificativa

6. Apresentação

Finalidade do documento, fatores motivadores da elaboração do PDI,
alinhamento do PDI com as ações da IES, objetivos do PDI, breve
descrição do conteúdo tratado

Elemento textual (NBR 10719:2011)
Aspecto técnico (introdução ao tema)

7. Método

Método utilizado para a elaboração do PDI, ferramentas empregadas,
boas práticas

Aspecto técnico (compreensão dos
aspectos metodológicos utilizados)

8. Documentos de
referência

Documentos relevantes utilizados para a elaboração do PDI

Aspecto técnico (Identificar e reunir
os documentos que serão utilizados
como referência)

Análise e descrição dos resultados alcançados durante o período de
vigência do PDI anterior, identificar lacunas e metas não cumpridas

Aspecto
técnico
(Identificar
necessidades não atendidas, pontos
de melhoria e análise de lições
aprendidas)

Histórico da IES, finalidade, missão, área de atuação acadêmica

Decreto n. 5.773, de 9 de maio de
2006 [14]/ Diretrizes para elaboração
do PDI [71]

9. Resultados do
PDI anterior
10. Perfil
institucional

Estrutura proposta para o PDI
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Itens que devem constar/ breve descrição

Justificativa

11. PPI

Inserção regional, princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais,
organização didático-pedagógica da instituição, políticas de ensino,
políticas de extensão, políticas de pesquisa, políticas de gestão,
responsabilidade social

Decreto n. 5.773, de 9 de maio de
2006 [14]

12. Cronograma de
implantação

Oferta de cursos

Decreto n. 5.773, de 9 de maio de
2006 [14]

13. Perfil do corpo
docente

Composição, plano de carreira, critérios de seleção e contratação,
procedimentos para substituição, cronograma e plano de expansão do
corpo docente

Decreto n. 5.773, de 9 de maio de
2006 [14]

14. Perfil do corpo
técnico
administrativo

Composição, plano de carreira, critérios de seleção e contratação,
procedimentos para substituição, cronograma e plano de expansão

Aspecto
técnico
(averiguar
necessidades e pontos de melhoria)

15. Organização
administrativa da IES

Estrutura organizacional, instâncias de decisão, organograma
institucional e acadêmico, órgãos colegiados, órgãos de apoio às
atividades acadêmicas

Decreto n. 5.773, de 9 de maio de
2006 [14]
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Itens que devem constar/ breve descrição

Justificativa

16. Políticas de
atendimento aos
discentes

Programas de apoio pedagógico e financeiro, estímulos à permanência,
organização estudantil, acompanhamento dos egressos

Decreto n. 5.773, de 9 de maio
de 2006 [14]

17. Infraestrutura

Infraestrutura física, biblioteca, laboratórios, recursos tecnológicos e
audiovisuais, plano de promoção de acessibilidade e de atendimento
diferenciado a portadores de necessidades especiais, cronograma de
expansão da infraestrutura para o período de vigência do PDI.

Decreto n. 5.773, de 9 de maio
de 2006 [14]

18. Avaliação e
acompanhamento do
desenvolvimento
institucional

Autoavaliação institucional

Decreto n. 5.773, de 9 de maio
de 2006 [14]/ Lei nº 10.861/2004

19. Aspectos
financeiros e
orçamentários

Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de
expansão previstos no PDI

Decreto n. 5.773, de 9 de maio
de 2006 [14]

Estrutura proposta para o PDI
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Itens que devem constar/ breve descrição

Justificativa

Planejamento das atividades de controle que ocorrerão durante a vigência
do PDI

Aspecto técnico (controle do PDI
e sua implementação)

21. Plano de
gestão de riscos

Identificação dos riscos e proposição de possíveis caminhos alternativos.

Aspecto técnico (gestão de
riscos para implementação do
PDI)

22. Conclusão

Explicitar a importância do PDI para o alcance dos objetivos da IES

Elemento
pós-textual
10719:2011)

23. Anexos

Para as IES que estão propondo novos cursos, deve inserir o projeto
pedagógico do(s) curso(s) solicitado(s) para primeiro ano de vigência do
PDI

Decreto n. 5.773, de 9 de maio
de 2006

24. Apêndices

Textos ou documentos elaborados a fim de complementar a argumentação
da IES, sem prejuízo de sua unidade nuclear

Elemento
pós-textual
10719:2011)

20. Monitoramento,
controle e revisão

(NBR

(NBR

ForPDI

Demonstração do
sistema

ForPDI
Dúvidas ou
considerações?
Obrigado!

