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1. O sítio eletrônico do PDI 2021-2025.

2. O documento PDI 2021-2025.

3. Participação da comunidade acadêmica e sociedade na
construção do PDI 2021-2025.



O sí.o eletrônico do 
PDI 2021-2025



https://bit.ly/3mPoNqk



hVps://bit.ly/30stjBi

Cronograma do 
PDI 2021-2025



O documento PDI 2021-2025



Plano de Desenvolvimento Institucional 
PDI 2021-2025



205 páginas
- 166 páginas distribuídas em 12 capítulos.
- Média de 14 páginas por capítulo.
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Introdução1



Capítulo 1:  
Introdução
2 Páginas



Obje.vos do Capítulo 1

• Apresentar de forma resumida os elementos essenciais do PDI
previstos no Decreto nº 9.235/2017 e no Instrumento de Avaliação
do INEP para recredenciamento.



hVps://bit.ly/3i2jDTX





https://bit.ly/3hV3nUL



Matrizes de rastreabilidade
(parte do relatório entregue aos 
membros do CGRCI)



Perfil Ins.tucional2



Capítulo 2:  
Perfil institucional
48 Páginas



Objetivos do Capítulo 2 

• Apresentar:
üo histórico da UNIFAL-MG,
üa missão, visão e valores,
üos obje.vos, indicadores e metas para os próximos 5 anos.



Histórico da UNIFAL-MG



Breve Histórico da UNIFAL-MG

• A UNIFAL-MG, originalmente Escola de Farmárcia e Odontologia de Alfenas (EFOA) foi
fundada em 1914.

• De 1916 a 2003 passou por diversas transformações. Porém, foi em 29 de julho de 2005,
que a Ins.tuição foi transformada em Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).



Missão, Visão e Valores



Missão da UNIFAL-MG
"Promover a formação plena do ser humano, gerando, sistema8zando 
e difundindo o conhecimento, comprometendo-se com a excelência no 
ensino, na pesquisa e na extensão, com base nos princípios da reflexão

crí8ca, da é8ca, da liberdade de expressão, da solidariedade, da jus8ça, 
da inclusão social, da democracia, da inovação e da sustentabilidade".

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento InsFtucional – PDI – 2021-2025, pág. 31. 



"Ser reconhecida, nacional e internacionalmente, por sua excelência 
acadêmica, científica, cultural e social, comprometida com o 

desenvolvimento humano, social, econômico e ambiental do país".

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2021-2025, pág. 31. 

Visão da UNIFAL-MG



Valores da UNIFAL-MG
• diversidade e pluralidade,
• equidade,
• excelência,
• inclusão social,
• inovação,
• integração e interdisciplinaridade,
• parFcipação democráFca,
• sustentabilidade e,
• transparência.

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento InsFtucional – PDI – 2021-2025, pág. 32. 



Ferramentas para a construção
do PDI



Na confecção do PDI,
tentamos inter-relacionar
as áreas estratégicas, os
objetivos estratégicos, os
indicadores e as metas,
visando a alcançar a
Missão e a Visão, de
acordo com os Valores da
instituição.

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI – 2021-2025, pág. 33



Obje.vos, indicadores
e metas



Eixos Temáticos
1. Ensino
2. Pesquisa
3. Extensão
4. Qualidade de vida na Universidade
5. Gestão, Inovação e Internacionalização
6. Susrentabilidade



Na elaboração
dos objetivos,
indicadores e
metas foi usada
uma estrutura
semelhante a do
PDI vigente.



Objetivos, indicadores e metas do PDI 2021-2025

Código Eixo temático Objetivos Indicadores Metas
E Ensino 7 29 29

EXT Extensão 6 13 34
GU Gestão, Inovação e 

Internacionalização
13 40 78

P Pesquisa 6 16 16

QV Qualidade de Vida
na Universidade

6 29 29

S Sustentabilidade 6 25 36

Total 44 152 222



Projeto Pedagógico Institucional3



Capítulo 3:  PPI
16 Páginas



Objetivos do Capítulo 3

• Apresentar:
ü a inserção regional da UNIFAL-MG,
ü os princípios que norteiam as práFcas

acadêmicas da InsFtuição,
ü o perfil do egresso,
ü a organização didá.co-pedagógica da

InsFtuição,
ü as polí.cas ins.tucionais para

desenvolvimento pedagógico e
ü a organização do controle acadêmico.



Cronograma de implantação e
desenvolvimento da instituição e

dos cursos
4



Capítulo 4:
15 Páginas



Objetivos do Capítulo 4

• Apresentar a oferta de cursos de
graduação na UNIFAL-MG.

• Apresentar a previsão de oferta
de cursos de pós-graduação.



Educação a Distância5



Capítulo 5:  
Educação a distância
19 Páginas



Objetivos do Capítulo 5

• Descrever:
üo funcionamento do CEAD,
üos cursos ofertados,
üas ações de integração das

TDICs ao ensino presencial.



Gestão de Pessoas6



Capítulo 6:  
Gestão de pessoas
17 Páginas



Objetivos do Capítulo 6

• Apresentar:
üo perfil do corpo docente e técnico,
üo plano de carreira,
üos modos de seleção e contratação,
üas perspec.vas de expansão e
üa composição do quadro de servidores.



Corpo docente



Qualificação do corpo docente da UNIFAL-MG



Corpo técnico-administrativo



Qualificação do corpo de TAEs da UNIFAL-MG



Organização administrativa7



Capítulo 7:  
Organização 
administrativa
6 Páginas



Objetivos do Capítulo 7

• Apresentar:
üa estrutura organizacional e organograma

insFtucional,
üas instâncias de decisão,
üos órgãos colegiados e NDE,
üos órgãos de apoio às a.vidades

acadêmicas,
üos órgãos suplementares de apoio.



Políticas de atendimento aos
discentes

8



Capítulo 8:  
Políticas de 
atendimento aos 
discentes
6 Páginas



Objetivos do Capítulo 8

• Apresentar questões sobre:
üas polí.cas de atendimento aos discentes
üdireitos humanos,
üa assistência prioritária,
üo apoio psicopedagógico,
üa promoção de saúde.



Infraestrutura9



Capítulo 9:  
Infraestrutura
17 Páginas



Objetivos do Capítulo 9

• Apresentar informações sobre
infraestrutura à disposic ̧ão da
comunidade acade ̂mica da UNIFAL-MG:
übibliotecas,
üLaboratórios,
ü Tecnologia da Informação e Comunicação

(TIC).



Avaliação e acompanhamento 
do desenvolvimento institucional

10



Capítulo 10:  
7 Páginas



Objetivos do Capítulo 10

• Apresentar a avaliac ̧ão e o 
acompanhamento do 
desenvolvimento ins.tucional, 

• Abordar as dimensões e eixos
de avaliação definidas pelo
SINAES.

• Descrever os processos e
princípios da autoavaliac ̧ão
ins.tucional.



Aspectos financeiros e 
orçamentários

11



Capítulo 11:
Aspectos financeiros 
e orçamentários  
11 Páginas



Objetivos do Capítulo 11

• Apresentar:
üas demonstrações da

sustentabilidade financeira,
üo histórico e a previsão

orçamentária,
üas estratégias de gestão

orçamentária para o próximo
quinque ̂nio.



Plataforma FOR: uma ferramenta 
em software para auxílio à gestão

estratégica

12



Capítulo 12:
Plataforma For
13 Páginas



Objetivos do Capítulo 12

• Apresentar a plataforma For:
üferramenta em soGware usada na

UNIFAL-MG para auxílio à gestão
estratégica.

• Pontuar as vantagens e principais
funcionalidades do modulo ForPDI da
plataforma.



Painel de Bordo

Gráficos e dados estars.cos que resumem o desempenho da ins.tuição



Painel de Bordo

Gráficos e dados estars.cos que resumem o desempenho da ins.tuição



Documento Textual Cadastrado por Seções

Acesso livre e direto a seções desejadas no documento e exportação 
personalizável 



Participação da comunidade
acadêmica e sociedade na

construção do PDI 2021-2025



hVps://bit.ly/3mPoNqk

Disponível a partir do 
dia 05/10/2020 às 16h





Dúvidas?


