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Introdução1



Detalhar, com base nos valores, missão e visão da UNIFAL-
MG, o principal objetivo dos Grupos de Trabalho – GTs:
indicar um conjunto de objetivos, indicadores e metas a
serem alcançadas pela instituição nos próximos 5 anos.

Objetivo desta parte da apresentação



Valores, Missão e Visão



Valores



Valores da UNIFAL-MG

• É"ca,
• Excelência,
• Eficiência,
• Inovação,
• Sustentabilidade,
• Pluralidade.

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento InsPtucional – PDI – 2016-2020, pag. 12. 



Missão



Missão da UNIFAL-MG

“Promover a formação plena do ser humano, gerando, sistema"zando
e difundindo o conhecimento, comprometendo-se com a excelência no
ensino, na pesquisa e na extensão, com base nos princípios da reflexão
crí"ca, da é"ca, da liberdade de expressão, da solidariedade, da jus"ça,
da inclusão social, da democracia, da inovação e da sustentabilidade.”

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento InsPtucional – PDI – 2016-2020, pag. 12. 



Visão



Visão da UNIFAL-MG

“Ser conhecida por sua excelência acadêmica, cienJfica, cultural e
social nos cenários nacional e internacional.”

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento InsPtucional – PDI – 2016-2020, pag. 12. 



Objetivos, indicadores
e metas



Obje\vos estratégicos

• Resultados perseguidos pela UNIFAL-MG nos próximos 5 anos.

• Desdobramentos dos Valores, da Missão e da Visão da UNIFAL-MG.

• Exemplo:
üObjetivo: Melhorar a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação

oferecidos pela instituição.
üIndicador(es):
üMeta(s):
üValor(es) de referência:



Indicadores

• Variáveis uPlizadas para quan\ficar a realização ou não dos
obje3vos.

• Exemplo:
üObje\vo: Melhorar a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação

oferecidos pela insPtuição.
üIndicador(es): Conceito Preliminar de Curso - CPC
üMeta(s):
üValor(es) de referência:



Metas

• Valores desejados para um determinado indicador.

• Exemplo:
üObjetivo: Melhorar a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação

oferecidos pela instituição.
üIndicador(es): Conceito Preliminar de Curso - CPC
üMeta(s): Obter e manter conceito máximo (CPC faixa = 5) em pelo menos 20%

dos cursos de graduação da UNIFAL-MG nos próximos 5 anos.
üValor(es) de referência (2019):



Valor de referência

• Algumas metas dependem de um valor de referência

• Exemplo:
üObjetivo: Melhorar a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação

oferecidos pela instituição.
üIndicador(es): Conceito Preliminar de Curso - CPC
üMeta(s): Obter e manter conceito máximo (CPC faixa = 5) em pelo menos 20%

dos cursos de graduação da UNIFAL-MG nos próximos 5 anos.
üValor(es) de referência (2019): 5,71%

§ Número cursos com CPC 5: 2
§ Número total de cursos: 35



Qual a relação entre Valores, 
Missão e Visão com os obje3vos, 

indicadores e metas?



Valores
+

Missão
+

Visão

Objetivos
estratégicos

Usados com referência na 
confecção de 



Os obje\vos estratégicos e seus respecPvos
indicadores e metas são categorizados em

eixos-temá\cos.



Eixos temáticos



Eixos temá\cos (novo PDI)

1. Ensino.
2. Pesquisa.
3. Extensão.
4. Qualidade de Vida na Universidade.
5. Gestão universitária, Inovação e Internacionalização.
6. Sustentabilidade (ambiental, financeira e social)



Principal objetivo a ser alcançado
pelos GTs



Obje\vo dos grupos de trabalho:
“Definir, para os 6 eixos temá3cos do
novo PDI, obje3vos, indicadores e metas
em nível ESTRATÉGICO, que sejam
MENSURÁVEIS e RELEVANTES para a
ins3tuição, para os próximos 5 anos.”



https://bit.ly/2ZOlox1 (páginas 14-22) 

O resultado do trabalho dos GTs será incorporado ao
documento do PDI. Neste slide, temos o modelo

usado no PDI vigente.



Diretrizes2



Apresentar diretrizes no intuito de nortear o trabalho dos
GTs na confecção de objetivos, indicadores e metas para o
novo PDI.

Objetivo desta parte da apresentação



Diretrizes



Diretriz: Comunicação inter GTs



Diretriz: Comunicação inter GTs

• Para definição dos obje\vos, indicadores e metas, Grupos coesos de
Trabalho serão nomeados pela Reitoria.

• Embora os GTs sejam grupos coesos, sugere-se a comunicação entre
eles objePvando uma visão mais ampla, que englobe todos os 6
eixos temá\cos.



https://bit.ly/2ZvGstl

Se você acredita que pode contribuir ou sugerir algum
obje3vo, indicador ou meta de um outro eixo temá\co que
não seja o seu, sinta-se à vontade em procurar algum
membro do outro GT.



Diretriz: estrutura dos objetivos, indicadores 
e metas



Diretriz: estrutura 

• A proposta DEVE seguir esta estrutura.
üUm obje3vo pode ter um ou mais indicadores

associados.
üCada indicador pode ter uma ou mais metas associadas.

• Estrutura usada no PDI vigente e necessária no
solware ForPDI

• O ForPDI é uma solware ins\tucional que
permiPrá o monitoramento do novo PDI de forma
semi-automa\zada.

ForPDI - https://bit.ly/2BLUBtp



Diretriz: obras e reformas



Diretriz: obras e reformas

• A CDI/Proplan sugere que nos eixos temáticos sejam incluídas
apenas obras estruturais que sejam prioritárias e estratégicas para a
universidade.
üObras específicas devem evitadas.

• Prioridades:
üObras de prevenção e combate à incêndio e pânico.
üSistema de proteção a descargas atmosféricas.
üAdequação à normas sanitárias.
üAdeaquação à acessibilidade. 



Diretriz: objePvos estratégicos



Este é um bom objetivo?

“Manter atualizado os recursos bibliográficos necessários
aos cursos de graduação e pós-graduação.”



Este é um bom obje\vo?

“Manter atualizado os recursos bibliográficos necessários
aos cursos de graduação e pós-graduação.”

Manter atualizado os recursos bibliográficos é um trabalho operacional: 
contínuo e repetitivo com objetivo de sustentar o negócio (PMBOK). 

Não necessariamente é estratégico !



Este é um bom obje\vo?

“Oferecer formas alternativas de acesso ao acervo
bibliográfico.”

Melhor



Diretriz: metas



Diretriz: metas

• A CDI/Proplan acredita que a definição de metas deve ser feita pelos
próprios GTs.
üOs GTs possuem especialistas nos respec\vos temas cobertos nos eixos

temá\cos.



Diretriz: quantidade de objetivos, indicadores
e metas



Diretriz: números(PDI vigente)

Código Eixo temático Objetivos Indicadores Metas
E Ensino 10 19 21
P Pesquisa 13 21 21

EX Extensão 9 11 11
QV Qualidade de Vida 10 19 18
GU Gestão Universitária 20 25 25

Total 62 95 96



Diretriz: números(PDI vigente)

Código Eixo temático Objetivos Indicadores Metas
E Ensino 10 19 21
P Pesquisa 13 21 21

EX Extensão 9 11 11
QV Qualidade de Vida 10 19 18
GU Gestão Universitária 20 25 25

Total 62 95 96

No entendimento da CDI/Proplan estes números são mais que suficientes em
um planejamento estratégico. Se possível tentar propor números ainda
menores, mantendo o alinhamento com os Valores, Missão e Visão da UNIFAL-
MG.



Diretriz: números(PDI vigente)

Código Eixo temático Objetivos Indicadores Metas
E Ensino 10 19 21
P Pesquisa 13 21 21

EX Extensão 9 11 11
QV Qualidade de Vida 10 19 18
GU Gestão Universitária 20 25 25

Total 62 95 96

Lembrar que um objetivo que pode parecer estratégico do ponto de vista de um 
setor/órgão da UNIFAL-MG, pode não ser estratégico para a instituição.



Reflexão!
“O ponto mais importante a ser levado em
consideração pelos GTs é a relevância para a UNIFAL-
MG dos objetivos, indicadores e metas propostos e a
facilidade de mensurá-los, para que possamos dar
transparência de nossos resultados institucionais para
a comunidade acadêmica e sociedade.”



Diretriz: discretizar objetivos, indicadores ou 
metas?



Objetivos Indicadores Metas
ID Descrição ID Descrição ID Descrição

Q1 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
discentes, com ênfase atividades de promoção e
prevenção em saúde física e psicológica

I1 Número de atendimentos
psicológicos a discentes realizados
por ano.

M1 Meta para
discentes

Q2 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
docentes, com ênfase atividades de promoção e
prevenção em saúde física e psicológica

I1 Número de atendimentos
psicológicos a docentes realizados
por ano.

M1 Meta para
docentes

Q3 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
técnicos administrativos, com ênfase atividades de
promoção e prevenção em saúde física e psicológica

I1 Número de atendimentos
psicológicos a
técnicos administrativos
realizados por ano.

M1 Meta para
TAEs

Não recomendado

Diretriz: discretizar objetivos, indicadores ou
metas?



Objetivos Indicadores Metas
ID Descrição ID Descrição ID Descrição

Q1
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
Comunidade acadêmica, com ênfase atividades de
promoção e prevenção em saúde física e psicológica

I1 Número de atendimentos
psicológicos a discentes realizados
por ano.

M1 Meta para
discentes

I1 Número de atendimentos
psicológicos a docentes realizados
por ano.

M1 Meta para
docentes

I1 Número de atendimentos
psicológicos a
técnicos administrativos
realizados por ano.

M1 Meta para
TAEs

Não recomendado

Diretriz: discre\zar obje\vos, indicadores ou
metas?



Diretriz: discretizar objetivos, indicadores ou
metas?

Objetivos Indicadores Metas
ID Descrição ID Descrição ID Descrição

Q1
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
Comunidade acadêmica, com ênfase atividades de
promoção e prevenção em saúde física e psicológica

I1 Número de atendimentos
psicológicos realizados por ano.

M1 Meta para
discentes

M2 Meta para
docentes

M3 Meta para
TAEs

Recomendadação: discretizar em nível de metas !



Diretriz: 2019 ou 2020 como ano de 
referência?



Diretriz: dados de referência

• No entendimento da CDI/Proplan, deveríamos usar dados de 2019
como referência.
üDevido ao ano atípico que estamos vivenciando devido à pandemia.

• Todavia, os GTs têm autonomia em usar como base, dados de 2020,
caso não concordem com o entendimento da CDI/Proplan.
üNesse caso, os coordenadores de cada GT são as pessoas mais indicadas para

obtenção dos números parciais de 2020.



Diretriz: dados de referência



Diretriz: dados de referência

• Algumas metas podem depender de dados de um ano de referência.

• Exemplo:
üPara calcular uma meta que prevê um aumento de 50% no número de bolsas

de auxílio concedidas a alunos carentes, depende-se do valor base de 2019.



Diretriz: que número representa 100%?



Diretriz: que número representa 100%?

• Algumas metas podem depender do valor total de um determinado
indicador.

• Exemplo:
üPara se fazer a gestão de riscos em 100% dos processos críticos da UNIFAL-

MG, precisa-se do valor que representa os 100%.



Sítio eletrônico com 
informações do novo PDI

(2021-2025)



https://www.unifal-mg.edu.br/planejamento



https://bit.ly/2Z1izsi



Indicação de GTs



Emissão de Portaria e 
reunião com os GTs.







Esta apresentação J



A ser discutida na próxima parte desta
apresentação.



Nomeação e reunião com os
GTs.



Período para confecção e entrega
dos resultados produzidos pelos GTs



Período para a CDI/Proplan
finalizar a primeira versão do PDI, 

já com os resultados dos GTs.



Recursos para subsidiar o 
trabalho dos GTs



Este link redireciona para os slides apresentado em
reunião do CGRCI. A parte “Diretrizes” presentes
nestes slides apresenta algumas provocações em
forma de perguntas sobre o que queremos para a 

UNIFAL-MG nos próximos 5 anos. 



Os relatórios de monitoramento
possuem exemplos de obje\vos, 

indicadores e metas do PDI vigente
que conseguimos divulgar até o 

momento. Parte deles foram
reaproveitados na proposta base.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONITORAMENTO DO 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

2016 ⚬  2017 ⚬  2018 ⚬  2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfenas, Março de 2020 

Relatórios de monitoramento do 
PDI vigente.



https://bit.ly/308jkjG 

Esta planilha possui um raio-x completo dos objetivos,
indicadores e metas do PDI vigente. Ela pode ser um
insumo valioso, pois inclui alguns motivos pelos quais não
conseguimos divulgar os resultados de alguns indicadores.



Proposta base de objetivos e 
indicadores
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Fornecer uma proposta base com sugestões de possíveis
objetivos e indicadores institucionais para o próximo PDI
(2021 a 2025)

Obje\vo



Proposta base

• A CDI/Proplan confeccionou uma proposta base de objetivos e
indicadores para o novo PDI
üEsta proposta “reutiliza” alguns objetivos, indicadores e metas do PDI

vigente.
üAo mesmo tempo, a proposta sugere novos objetivos e indicadores.



https://bit.ly/30boewj

A proposta base está compartilhada em uma pasta Google Docs com um conjunto de
objetivos, indicadores e metas (um documento para cada eixo temático).



Todos os membros de um GT possuem PERMISSÃO DE ESCRITA no seu
respectivo documento. Membros de um GT possuem PERMISSÃO DE LEITURA
no documento de outros grupos.



Proposta base de obje"vos, indicadores e metas para o 
eixo-temá\co Ensino.



Proposta base de objetivos, indicadores e metas para o 
eixo-temático Extensão.



Proposta base de objetivos, indicadores e metas para o 
Eixo-Temático Pesquisa.



Proposta base de objetivos, indicadores e metas para o 
Eixo-Temático Gestão, Inovação e Internacionalização.



Proposta base de objetivos, indicadores e metas para o 
Eixo-Temático Qualidade de Vida na Universidade.



Proposta base de objetivos, indicadores e metas para o 
Eixo-Temático Sustentabilidade.



Os Grupos de Trabalho (GTs) tem
autonomia no aceite ou não dos objetivos e
indicadores sugeridos nesta proposta base.



Solicitações4



A maioria das solicitações a seguir se encontra nesta
pasta.



Museu da Memória e Patrimônio da 
UNIFAL-MG



https://bit.ly/2B3gWlU



Observação: A proposta base não possui objetivos, indicadores e metas
específicos para Museu da Memória e Patrimônio da UNIFAL-MG. Os GTs
têm autonomia de incluir objetivo(s), indicadores e metas em nível
estratégico que estejam diretamente relacionados ao Museu, caso julguem
pertinente. Para facilitar o trabalho dos membros na decisão de incluir ou
não estes objetivos, a CDI/Proplan solicitou à Museóloga Luciana Menezes
de Carvalho, um resumo do que a direção do Museu, pensa para os
próximos 5 anos na UNIFAL-MG. A princípio, os eixos temáticos mais
adequados para tratarem da proposta do Museu são o de Extensão,
Qualidade de Vida na Universidade e Ensino.



Departamento de Direitos Humanos e 
Inclusão/PRACE



shorturl.at/fnBEZ



Devemos alterar os Valores, Missão e Visão?

• Após conversas com membros do CGRCI e Proplan, chegou-se à
conclusão que os Valores da UNIFAL-MG são estáveis e não devem
ser alterados.

• Idem para a Missão, tendo em vista que ela é recente e precisamos
de mais tempo para consolidá-la.

• Todavia, acreditamos que podemos customizar a Visão por ela
representar os anseios da comunidade acadêmica para os próximos 5
anos.



Devemos alterar os Valores, Missão e Visão?

• Após a reunião do CGRCI e apresentação no CONSUNI, a
CDI/Proplan foi procurada pelo Departamento de Direitos Humanos
e Inclusão para discussão sobre o tema.

• Na visão do departamento, esta é uma oportunidade para
alterarmos tanto a Visão como também os Valores da UNIFAL-MG
üUma proposta foi apresentada à CDI/Proplan

§ Próximos slides



Proposta de Valores para o novo PDI

• É"ca,
• Excelência,
• Eficiência,
• Inovação,
• Sustentabilidade,
• Pluralidade.

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de 
Desenvolvimento InsPtucional – PDI –
2016-2020, pag. 12. 

• Excelência,
• Inovação,
• Inclusão Social,
• Diversidade e Pluralidade,
• Equidade,
• Participação democrática,
• Sustentabilidade,
• Integração e interdisciplinaridade

Proposta: Departamento de Direitos Humanos. 



Proposta de Visão para o novo PDI

“Ser conhecida por sua
excelência acadêmica,
cienJfica, cultural e social
nos cenários nacional e
internacional.”

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de 
Desenvolvimento InsPtucional –

PDI – 2016-2020, pag. 12. 

“Ser reconhecida por sua
excelência acadêmica,
cienfica, cultural e social,
comprometida com o
desenvolvimento humano,
social, econômico e
ambiental do país.
Proposta: Departamento de Direitos
Humanos.



Consuni



https://bit.ly/3ecW9tp



Sistema de Bibliotecas - SIBI



https://bit.ly/2W0FnaD



Solicitações da CDI/Proplan



É possível migrar do eixo de Gestão para o de 
Sustentabilidade?



Momento para discussão de 
dúvidas
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Ata e devolução dos resultados dos GTs

• A CDI/Proplan vai disponibilizar a ata da reunião no SEI.

• Também enviaremos um oxcio com os prazos estabelecidos no
cronograma e instruções para devolução dos resultados dos GTs.



Obrigado!


