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ForPDI - Metodologia e entregas

Investigação PDI nas IFES
Avaliação sobre o desenvolvimento e gestão do PDI 

nas IFES incluindo técnicas e ferramentas utilizadas

Capacitação on-line
Criação e disponibilização de conteúdos 

para capacitação on-line de gestores nos 

temas envolvidos

Investigação das soluções de 

mercado
Investigação das principais soluções de mercado 

e identificação de contribuições para o projeto

Desenvolvimento do software
Construção do software como plataforma 

aberta para gestão do PDI nas IFES com 

integração de informações orçamentárias

Análise técnica
Investigação dos principais conceitos e legislação 

incluindo decretos, portarias e leis sobre o PDI nas IFES

Documento de referência
Orientações práticas e estrutura de recomendação 

para elaboração do ForPDI nas IFES
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Documento de referência
PDI – contexto e limitações

O PDI como plano 

obrigatório que 

subsidia o 

desenvolvimento 

institucional

Há diversas leis e 

regulamentações 

que regem a 

elaboração do PDI

Não há uma metodologia 

comum para 

desenvolvimento e 

acompanhamento do PDI
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Ferramentas estratégicas
Elaboração do PDI

Análise SWOT

Diagnóstico do ambiente 

interno (forças e fraquezas) 

e do ambiente externo 

(oportunidades e ameaças)

Construção de cenários

Analisar possíveis 

situações futuras, 

possibilitando respostas 

mais rápidas

BSC

Gestão de desempenho, 

baseado em indicadores 

de quatro perspectivas: 

financeira, clientes, 

processos internos, 

aprendizado e crescimento

PES

Elaboração do PE, 

baseado em quatro 

momentos: explicativo, 

normativo-prescritivo, 

estratégico e tático-

operacional

Canvas

Evidenciar como é gerado 

valor para o cliente, 

baseado em nove 

componentes
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Plano de Desenvolvimento Institucional

Planejamento e gestão 

da elaboração do PDI

Preparação para 

elaboração do PDI

Diagnóstico institucional

Elaboração do PDI

Monitoramento e controle

da execução do PDI
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Processo de elaboração, execução e acompanhamento
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Estrutura proposta para o PDI
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Capa

Método

Histórico de alterações

Lista de abreviaturas e siglas

Sumário

Apresentação

Folha de rosto

Documentos de referência

Resultados do PDI anterior

Perfil institucional

PPI

Cronograma de implantação

Perfil do corpo docente

Perfil do corpo técnico

administrativo

Organização administrativa

da IES

Política de atendimento

aos discentes

Infraestrutura

Avaliação e acompanhamento do 

desenvolvimento institucional

Aspectos financeiros e 

orçamentários

Processo de monitoramento, 

controle e revisão do PDI

Plano para gestão de 

riscos

Conclusão

Anexos

Apêndices
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Plano de Desenvolvimento Institucional
Fase 5: Monitoramento e controle da execução do PDI

01 02 03

Monitorar e 

controlar o 

trabalho do projeto

Controlar o 

cronograma
Controlar as 

mudanças

04

Controlar os 

custos e fontes 

de receita



Lançamento do 

novo portal do 

projeto e 

demonstração do 

sistema

www.forpdi.org
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Encaminhamentos

 Integração com orçamento

 Conclusão e disponibilização da capacitação online

 Lançamento oficial do livro

 Disponibilização no portal do software público brasileiro
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