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AGENDA DA REUNIÃO 
 

O que é PDI 

Etapas principais 

Análise ambiental (pesquisa-diagnóstico) – prazos e mobilização 

 Emissão de portaria 

Atenção às dificuldades do PDI atual (contato com ex-Decanos) 

Monitoramento do PDI ano base 2020 



REUNIÃO PRELIMINAR - PDI 2022-2026 
Pró-Reitoria de Planejamento 
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional 

O que é PDI? 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o 

documento que identifica a Instituição de Ensino Superior 

(IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão 

a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas 

ações, à sua estrutura organizacional e às atividades 

acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. 

 

http://www.unirio.br/proplan/plano-de-desenvolvimento-
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ETAPAS PRINCIPAIS 

PREPARAÇÃO (COPLADI) 
 

 Levantamento da legislação e 
documentos de orientação 

 Pesquisa de ferramentas e 
metodologias de planejamento 

 Elaboração da proposta de 
trabalho 

 Elaboração e aplicação da 
Pesquisa-Diagnóstico 

 Solicitação de Portaria para 
comissão de elaboração 

PLANEJAMENTO (COMISSÃO) 
 

 Reunião de instauração e apresentação 
da proposta de trabalho 

 Construção da cadeia de valor 
 Construção do mapa estratégico 
 Redação conjunta dos itens obrigatórios 
 Construção de painel de indicadores de 

desempenho 
 Construção do quadro de ações e metas 

CONTROLE 
(MACROUNIDADES E 

COPLADI) 
 
 Monitoramento das 

ações e metas 
 Monitoramento, 

avaliação e revisão da 
estratégia PLANEJAMENTO (COPLADI) 

 
 Consolidação e revisão do documento 
 Submissão ao CONSUNI 
 Divulgação 
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ANÁLISE AMBIENTAL (pesquisa-diagnóstico) – prazos e mobilização 
 

 Identificação de pontos fortes e fracos da Universidade 

 Orientação para decisões sobre o planejamento estratégico 

 Participação de docentes, discentes e técnico-administrativos 

 Prazo - 22 de fevereiro de 2021 

 Previsão de divulgação de resultados – 15 de março de 2021 

 

http://forms.unirio.br/index.php/683593?lang=pt-BR 

CÓDIGO DE ACESSO  CPF sem pontos e sem traço 

http://forms.unirio.br/index.php/683593?lang=pt-BR
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 MONITORAMENTO DO PDI ANO BASE 2020 
 

  

 
Conselhos 
Superiores 

Como compete aos Conselhos Superiores deliberar, conjuntamente, sobre o PDI, qualquer 
revisão deve ser homologada pelos mesmos. Caberá também aos Conselhos Superiores 
apreciar o relatório anual de autoavaliação institucional elaborado pela CPA. 

Administração 
Central e 
Unidades 
Organizacionais 

São responsáveis pelo monitoramento das metas de suas respectivas áreas, conforme a 
tabela de indicadores e metas por objetivo estratégico. Executam as ações decorrentes das 
iniciativas do PDI, sob controle do sistema de gestão ForPDI. Participam da avaliação 
institucional conduzida pela CPA. Propõem revisões do PDI a serem submetidas aos 
Conselhos Superiores. 

Comunidades 
interna e externa  

Participam da avaliação institucional conduzida pela CPA. 

Comissão de 
Própria Avaliação 
(CPA) 

Segundo o art. 3º do Regimento da CPA: tem por finalidade a coordenação, condução e 
articulação do processo interno de avaliação institucional, de orientação, de sistematização e 
de assessoramento às instâncias acadêmicas e administrativas da UNIRIO em suas decisões 
estratégicas e ao SINAES. 

Pró-Reitoria de 
Planejamento 

Coordena o processo de monitoramento e revisão do PDI, apoiando com a metodologia e 
ferramenta de gestão do plano estratégico (ForPDI) 

 

 

Matriz de Responsabilidades do monitoramento e Revisão do PDI 
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ATENÇÃO ÀS DIFICULDADES DO PDI ATUAL 
 

Dificuldades: 

Planejamento (diversas Escolas e Institutos) 

 Execução 

Controle 

Observação às ações e metas não cumpridas 

Metas superdimensionadas  

Número exagerado de ações 

 Sugere-se contato com ex-decanos 


