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Alfenas, 28 de Maio de 2020.

(2ª das quatro reuniões ordinárias de 2020)



Contato:
Secretário: Rodrigo Martins Pagliares
pagliares@bcc.unifal-mg.edu.br



Retrospectiva do PDI vigente1



Fazer a retrospecBva do PDI vigente, indicando o que
funcionou, o que não funcionou, bem como detalhes de
como é feito o monitoramento dos indicadores associados
aos objeBvos estratégicos do PDI.

ObjeBvo



Agenda

1. Missão, Visão e Valores.

2. Eixos temáBcos, objeBvos estratégicos, indicadores e metas.

3. Gestão do ciclo de vida do PDI.



Missão, Visão e Valores



Missão



Missão da UNIFAL-MG

“Promover a formação plena do ser humano, gerando, sistema7zando
e difundindo o conhecimento, comprometendo-se com a excelência no
ensino, na pesquisa e na extensão, com base nos princípios da reflexão
crí7ca, da é7ca, da liberdade de expressão, da solidariedade, da jus7ça,
da inclusão social, da democracia, da inovação e da sustentabilidade.”

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



Visão



Visão da UNIFAL-MG

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

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



Valores



Valores da UNIFAL-MG

• É7ca,
• Excelência,
• Eficiência,
• Inovação,
• Sustentabilidade,
• Pluralidade.

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



Eixos temáticos, objetivos
estratégicos, indicadores e metas



ESTRUTURA



EXEMPLO 1ESTRUTURA



EXEMPLO 1ESTRUTURA EXEMPLO 2



Eixos temáBcos

1. Ensino
2. Pesquisa
3. Extensão
4. Qualidade de vida
5. Gestão Universitária



ObjeBvos, indicadores e metas do PDI

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



Os indicadores
do PDI são
monitorados e
publicados no
síBo eletrônico
da Proplan



Gestão do ciclo de vida do PDI



Processo “Gestão do ciclo de vida do PDI”
na notação BPMN 2.0
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1 A comunidade acadêmica confeccionou, em 2015, o PDI vigente.
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RetrospecBva do PDI vigente
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2 O CONSUNI aprovou, em 2015, o PDI vigente (para início em 2016).
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Retrospectiva do PDI vigente



3
Com o PDI aprovado, iniciou-se ciclos anuais (figura completa) de
confecção, monitoramento e controle de planos de ações para “execução”
do PDI.

Plano de ação 2016
Plano de ação 2017
Plano de ação 2018
Plano de ação 2019
Plano de ação 2020
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4 Por volta de todo mês de novembro, a CDI emite um oacio solicitando o
plano de ações de cada setor para o ano subsequente.
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SEI: 23087.021978/2019-16 (Novembro de 2019)



Junto com o oacio solicitando o plano de ações, a CDI envia este
formulário. Os campos proposta (objeOvo), indicadores e metas são
oriundos do PDI. O gestor NÃO tem autonomia para alterar estes campos.



5 Cabe ao gestor preenher os campos Ações, Prazo de execução e
Responsável, devolvendo o documento à CDI.
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Exemplo de plano de ação preenchido a ser enviado à CDI



6 A CDI integra os planos de ações individuais, gerando o documento
Plano de Ações Integrado.
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7 O Plano de Ações Integrado enviado à Reitoria para deliberação.
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8
A Reitoria, normalmente no mês de dezembro, verifica o Plano de ações
integrado e delibera. Caso a deliberação seja  favorável, temos um plano
aprovado, passível de ser monitorado pelas unidades organizacionais.
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9
As unidades organizacionais monitoram durante todo o ano de vigência
do Plano de Ações, os indicadores sob suas responsabilidades, 
documentando os valores aBngidos.
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10

Por volta de todo mês de janeiro, a CDI emite um oacio solicitando,
para cada unidade organizacional, o resultado do monitoramento do
plano de ações do ano anterior.
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SEI: 23087.000469/2020-93 (Janeiro de 2020)10



11

De posse dos resultados do monitoramento, a CDI produz, normalmente
em Março, o Relatório Anual de Monitoramento, divulgando-o no síBo
eletrônico da PROPLAN.
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SEI: 23087.023798/2019-79 ( Dezembro de 2019)

58 dos 95 indicadores do PDI estão
publicados no síBo eletrônico da Proplan



hgps://bit.ly/3cWNtI7
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Alfenas, Março de 2020 



12 Este conjunto de aBvidades, que se inicia todo mês de novembro, é
repeBdo a cada ano durante os 5 anos do ciclo de vida do PDI.
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A CDI/Proplan acredita que o processo criado em 2015 para 
monitoramento dos planos de acões (slides anteriores) 

funciona bem na estrutura a universidade.



Problemas no monitoramento
do Plano de Ações



Problemas no monitoramento

• Apesar de um bom processo de monitoramento, temos muitos
problemas na divulgação dos resultados:
üObjeBvos/indicadores/metas mal formuladas.
üAusência de dados históricos.
üDificuldade na interpretação no dados retornados à CDI.
üetc..



hgps://bit.ly/3ejM2Uf









Dúvidas?


