A PROPOSTA
O Plano de Desenvolvimento Institucional é
uma importante ferramenta no processo de
construção da Instituição que queremos ter. A
partir dele identificamos nossos desafios,
traçamos

nossos

objetivos

e

metas,

delineamos as estratégias para alcançar os
fins

propostos,

elaboramos

nossos

indicadores e acompanhamos a realização do
que foi traçado.
Além disso, é a partir dele que comunicamos
à comunidade acadêmica e à sociedade
como

um

todo,

nossos

compromissos

assumidos e os produtos e serviços que serão
disponibilizados.
A proposta do novo PDI tem por

ATRAIR,
ENGAJAR E
PRODUZIR

objetivo maximizar os pontos fortes do
PDI anterior e implementar melhorias
que conduzam a uma melhoria contínua
da

ferramenta.

Dessa

forma,

por

entender que se trata de um processo
contínuo de ajustes, conscientização,
participação

e

capacitação,

ainda

restarão pontos a melhorar, mas o mais

a

importante é trilharmos esse caminho

função do PDI, bem como os desafios

juntos, em busca de um Plano de

encontrados, são propostas algumas

Desenvolvimento

melhorias

esteja cada vez mais alinhado com as

Nesta

perspectiva,

no

considerando

sentido

de

que

a

Institucional

ferramenta seja otimizada e no sentido

necessidades

de que a comunidade acadêmica possa

acadêmica e da sociedade de forma

estar cada vez mais representada no

geral. Contamos com a colaboração de

planejamento institucional.

todos neste processo.
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DESAFIO 1

COMUNICAÇÃO
Construção do elo entre a Gestão da
Universidade com a comunidade acadêmica
e a sociedade.

ETAPAS
A identidade visual, comunicação e divulgação das informações
relativas ao processo de elaboração do PDI serão apoiadas pela
Superintendência de Comunicação .
Além disso, o PDI terá uma página no Portal da UFMA para que os
materiais e ferramentas utilizados nesse processo de construção
sejam facilmente encontrados pela comunidade acadêmica e
sociedade.

PRODUTOS
01

02

03

Página do PDI

Cartilhas informativas

04

Ampla divulgação do processo de
construção da ferramenta, inclusive nas
redes sociais da UFMA

Inserção da pauta em meios de
comunicação externos à UFMA
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DESAFIO 2

ALINHAMENTO COM
O PLANO PLURIANUAL
Em atendimento a Instrução Normativa Nº
24, de 18 de março de 2020, o Plano de
Desenvolvimento
Institucional
precisa
estar alinhado com o Plano Plurianual do
Governo Federal.
O Plano Plurianual – PPA é o documento
que define as prioridades do Governo para
o período de quatro anos, podendo ser
revisado a cada ano.
Embora os objetivos e metas estejam
dispostos no Plano Plurianual de forma
mais abrangente, será dada total

atenção para o alinhamento dos objetivos
e metas estabelecidos no Plano de
Desenvolvimento Institucional com os
objetivos do Plano Plurianual.
O Plano Plurianual vigente é o referente ao
período 2020-2023 e o PDI que está sendo
elaborado terá vigência de 2022-2026,
quando já estará vigente o próximo PPA
(que terá vigência a partir de 2024). A
intenção é que os próximos PDI’s tenham
vigência até o término do primeiro ano do
PPA, para que o alinhamento possa ser
trabalhado de forma mais otimizada.
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DESAFIO 3

Integração das Unidades
CGIT
Comissão
Executiva
Comissões
Setoriais

EIXOS TEMÁTICOS
Após
diagnóstico
prévio,
considerando
o
planejamento anterior da Universidade, bem como a
atual estrutura e os desafios estratégicos, optou-se
por propor a organização do documento a partir dos
Eixos Temáticos, segundo os quais as comissões
setoriais serão definidas.

DESAFIOS ESTRATÉGICOS

CGIT: Comitê de Governança, Integridade
e Transparência
Comissão Executiva: responsável pela
coordenação do projeto: PPGT
Comissões Setoriais de acordo com os eixos
temáticos do PDI:
Ação Acadêmica
Graduação;
Pós-Graduação
Ensino à Distância
Biblioteca
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Projeto Pedagógico Institucional
Pesquisa, Inovação,e Empreendedorismo
Internacionalização
Assistência Estudantil
Extensão e Cultura
Acessibilidade
Planejamento e Gestão Institucional
Gestão de Pessoal
Orçamento e Finanças
Infraestrutura
Articulação Institucional
Hospital Universitário
Comunicação Institucional
Tecnologia da Informação

A partir dos desafios estratégicos, as competências
necessárias para o alcance dos resultados são
definidos e otimização do trabalho é alcançada.

AÇÕES NECESSÁRIAS
Deliberação e validação de todas as fases
do processo de elaboração pelo Comitê
de
Governança,
Integridade
e
Transparência.

Apoio constante da comissão executiva
para com as comissões setoriais para
viabilizar a integração..
Elaboração de materiais informativos às
unidades para auxiliar nos procedimentos
de elaboração, bem como para garantir
uma padronização das ações setoriais
Construção de mapas estratégicos
conjuntos.
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DESAFIO 4

PARTICIPAÇÃO

OBJETIVO

MÉTODO

Considerando a função pública

Serão três momentos de participação, nas

da UFMA,

seguintes

a missão, visão,

cadeia de valor e produtos
disponibilizados

à

sociedade,

objetiva-se

construir

planejamento

cada

participativo

e

um

fases

de

construção

do

documento:
1. Diagnóstico

-

formulários

preenchimento

pela

para

comunidade

mais

acadêmica e sociedade sobre aspectos

às

gerais da Universidade, na tentativa de

necessidades do público interno

identificar os desafios estratégicos. Será

e externo da Instituição.

realizada a análise de conteúdo dos

vez
atento

resultados encontrados;
A participação será ampliada a

2. Fóruns - realização de reuniões com

partir das ferramentas utilizadas

grupos

e da divulgação do processo de

competências de cada unidade de gestão

contrução do PDI, na tentativa de

da UFMA. O objetivo dessa fase é a

sensibilizar

discussão de aspectos mais específicos e

a

comunidade

específicos,

acadêmica e sociedade sobre a

críticos

importância de se construir um

identificado na fase anterior;

planejamento conjunto.

de

3. Redação
submetido

cada

relacionados

final

para

desafio
O

às

estratégico

documento

será

apreciação

da

comunidade acadêmica e sociedade, com
a possibilidade do documento passar por
eventuais

ajustes

decorrentes

de

necessidades identificadas nessa fase.

Essas são fases em que haverá participação da comunidade acadêmica, ou seja, não se referem ao
documento como um todo. Cada uma dessas fases subsidiará fases seguintes de construção do
documento pelas comissões setoriais e pela comissão executiva.
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DESAFIO 5

FERRAMENTAS DE GESTÃO

OBJETIVO
TORNAR
O
PROCESSO
MAIS
EFICIENTE E EFICAZ NO ALCANCE
DOS
OBJETIVOS
A
QUE
O
DOCUMENTO SE DISPÕE.

UTILIZAÇÃO
AS
FERRAMENTAS
DE
GESTÃO
SERÃO UTILIZADAS NAS DIFERENTES
FASES
DO
PROCESSO
DE
CONSTRUÇÃO
DO
DOCUMENTO,
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS
RESULTADOS
DAS
CONSULTAS
PÚBLICAS,
AS
REUNIÕES
DE
ALINHAMENTO DAS COMISSÕES E OS
TRABALHOS SETORIAIS.

FERRAMENTAS
E TÉCNICAS
DE GESTÃO*
BENCHMARKING: PROCESSO DE BUSCA DAS MELHORES PRÁTICAS
DE GESTÃO;
BRAINSTORMING: TÉCNICA DESENVOLVIDA PARA EXPLORAR A
POTENCIALIDADE DAS IDEIAS DISCUTIDAS EM GRUPO
ANÁLISE SWOT: TÉCNICA DE PLANEJAMENTO QUE AUXILIA A
IDENTIFICAR OS PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS DA
INSTITUIÇÃO E AS OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DO AMBIENTE;
MATRIZ DE RISCO: FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE RISCO,
QUE AUXLIA DA IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS, PRIORIZAÇÃO E
TRATAMENTO;
CANVAS: PLANO DE NEGÓCIOS QUE AUXILIA NA ORGANIZAÇÃO DE
IDEIAS E ESBOÇO DE MODELOS, A PARTIR DA DEFINIÇÃO DOS
PROCESSOS DE NEGÓCIOS;
BALANCED SCORECARD: MÉTODO QUE AUXILIA NA MEDIÇÃO E
GESTÃO DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL;
DENTRE OUTROS.

*As ferramentas escolhidas estão em conformidade com pesquisa da Forplad sobre principais ferramentas utilizadas
pelas Universidades Federais na elaboração de seus respectivos Planos de Desenvolvimento Institucional
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DESAFIO 6

INDICADORES
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 24,
DE 18 DE MARÇO DE 2020
Segundo a Instrução Normativa que dispões sobre a elaboração,
avaliação e revisão do planejamento estratégico institucional dos
Órgãos e Entidades da Administração Pública, devem integrar o
documento (art. 3º): IV - indicadores, com seus atributos: fórmula
de cálculo, periodicidade de medição, linha de base e metas; V projetos estratégicos a serem desenvolvidos, com seus atributos:
principais entregas, com prazos e unidade responsável.

Será dada total atenção a esse aspecto, por dois motivos:
1. Atendimento da legislação;
2. Necessidade de acompanhamento das metas estipuladas
no PDI para o efetivo alcance dos resultados.

APOIO ÀS UNIDADES
Serão
fornecidos
materiais
informativos
que
auxiliem os grupos de trabalho na elaboração e
utilização de indicadores relativos às competências
das unidades.

SUGESTÃO DE INDICADORES
Serão realizados estudos pela comissão executiva do
PDI para a sugestão de indicadores que possam ser
utilizados pelas unidades e gestão da UFMA.

ACOMPANHAMENTO
Após a finalização do processo de construção do
PDI, os objetivos e metas deverão ser avaliados
semestralmente de acordo com os indicadores
informados no documento.
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CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA DE COLETA JUNTO
ÀS UNIDADES
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TRANSFORMAÇÃO
DE PROCESSOS DE
NEGÓCIOS

Benefícios adicionais
As informações coletadas junto às unidades auxiliarão na elaboração de
outros documentos institucionais de governança e no início do projeto de
transformação do processo de negócios da UFMA coordenado pela PPGT
em conjunto com a Superintendência de Tecnologia da Informação e o
Escritório de negócios.
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DISPOSIÇÕES
GERAIS
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Avaliação Institucional estará presente na Comissão do Eixo de Ação
Acadêmica, no tocante à Avaliação Acadêmica da Instituição, e na Comissão do
Eixo de Planejamento e Gestão Institucional no que se refere à Avaliação da
Gestão Institucional

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO
A Comissão Permanente de Avaliação apoiará, no que lhe couber, os trabalhos
das Comissões Setoriais, bem como da Comissão Executiva do PDI.

