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A PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

PROJETOS ACADÊMICOS

GESTÃO DO ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
PLANO DE GESTÃO 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)



PLANEJAMENTO

● Exercício de antecipar o futuro
○ Plano de Ação Trienal dos Cursos de Graduação

○ Olhar para o futuro? Analisar o passado/presente

○ Demanda escolhas, são pressupostos

● Tradição do Planejamento
○ Modelo mental de "programação" 

○ Plano pressupõe participação na elaboração e na execução



FASES DO PLANEJAMENTO

DIAGNÓSTICO

ELABORAÇÃO (DO PLANO)

MONITORAMENTO E REVISÃO



1 DIAGNÓSTICO
● Captura e análise dos dados

● Problemas

○ Ausência de Diagnóstico, pouca participação, diagnóstico não é um relatório, diagnóstico 

de que está tudo ótimo, ...

● Coleta de dados

○ Questionários, entrevistas

○ Plenária com as discussões dos problemas ("grupo focal")

● Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

● Análise dos indicadores (evasão, taxa de sucesso, …)

● Análise de causa-raiz



2 ELABORAÇÃO DO PLANO
● Ações, estratégias e resultados esperados

○ Ação: Elaboração do plano de gestão com base em um novo modelo

○  Estratégias: Capacitar servidores; estruturar o modelo; elaborar o mapa estratégico; validar 

o mapa com as unidades; aprovar o plano de gestão

○ Resultado esperado: Plano de gestão aprovado

● Problemas

○ Confusão entre ação/estratégia, desconexão entre ação/estratégia e diagnóstico, 

ação/estratégia pouco concreta ou impossível de ser alcançada, Ausência de rotina de 

acompanhamento

● Outras informações: cronograma, responsáveis e rotina de acompanhamento

● Metas numéricas podem ser necessárias



3 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO
● Problemas

○ Pouco engajamento, plano esquecido, ausência de responsável/prazo, 

coordenador correndo para elaborar relatórios, ...

● Rotina, disciplina: reuniões nos mesmos dias e horários

○ O que foi feito? o que será feito? que impedimentos foram identificados?

● Uso de quadro visual para acompanhamento

● Revisão: atualização do PLANO






