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2.5 Cadeia de Valor  
A UNIRIO, como universidade pública federal, tem, em seu fundamento, o trabalho 

desenvolvido em três grandes dimensões: Ensino, Pesquisa e Extensão, sobre as quais a Cadeia 

de Valor da Universidade está estruturada. 

A Cadeia de Valor da UNIRIO reflete a dinâmica das atividades em que a Instituição 

acredita ser determinantes para fortalecer os elos entre as suas dimensões e sua relação de causa 

e efeito com a sociedade, por meio de docentes, discentes e técnicos-administrativos. 

A Cadeia de Valor da UNIRIO tem como objetivos, sobretudo, a formação humanística, o 

estímulo ao desenvolvimento científico e a aplicação dos seus resultados para benefício nos 

diversos campos da sociedade. Para isso, apresenta, como macroprocesso finalístico, o 

gerenciamento da produção do conhecimento, da formação acadêmica e da disseminação do 

saber. Tudo isso apoiado em processos de suporte que envolvem tecnologia, infraestrutura e 

finanças e em processos de governança e estratégia.  

É por essa estrutura que todas as relações internas e externas da UNIRIO são orientadas, 

criando um conjunto de processos por meio dos quais a Instituição busca atingir sua visão e 

cumprir a sua missão. Essa organização é profundamente necessária, pois sua consolidação 

garante o máximo de desenvolvimento institucional, gerando os resultados desejados em todos 

os seus diversos planejamentos e ações internas e externas. 

Figura 6 – Cadeia de Valor da UNIRIO

Fonte: PDI UNIRIO 2022-2026, 2022.  
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Como prioridades estabelecidas em 2021 para o atingimento das metas relativas à Cadeia 

de Valor, destacam-se a relevância da construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2022-2026, bem como o novo Plano de Dados Abertos (PDA) 2022-2024. 

 Com relação aos macroprocessos de suporte, cumpre ressaltar a gestão de Tecnologia da 

Informação (TI) e a gestão orçamentária – associada à gestão financeira e à gestão da assistência 

estudantil –, que possibilitaram implantar e viabilizar o trabalho e o ensino remoto. 

No que se refere à publicação, neste Relatório de Gestão (RG), dos Indicadores de 

Gestão da Universidade, conhecidos como Indicadores do Tribunal de Contas da União (TCU), 

a Universidade está dispensada, de forma excepcional, de fazê-lo, conforme o disposto no 

Acórdão Nº 317/2021 – TCU – Plenário.  O quadro com a Série Histórica 2018- 2020 encontra-

se disponível no endereço http://www.unirio.br/proplan/dainf/indicadores-de-gestao-tcu.  

Com base no Modelo de Negócios da UNIRIO, apresentado no subitem 2.4, e na Cadeia 

de Valor da Universidade, que busca refletir os processos de gestão desta, as Figuras 7 e 8 

ilustram os principais números e resultados da Instituição.  

 



 

 

   
31 

UNIRIO • UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

  

Figura 7 – UNIRIO em Números 2021 
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