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APRESENTAÇÃO
A concepção do Planejamento Institucional da Universidade de Brasília (UnB) para o ciclo
2018-2022 foi desenvolvida pela equipe da Diretoria de Planejamento (DPL), unidade vinculada ao
Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO). Todo o processo de
planejamento é resultado de pesquisas realizadas com o objetivo de identificar as práticas e as
ferramentas de planejamento utilizadas em universidades nacionais e internacionais e em instituições
públicas e do setor privado. A partir da identificação das melhores práticas e dos casos de sucesso,
buscou-se construir uma metodologia de planejamento adaptada ao contexto da UnB, considerando a
abrangência da Universidade e a importância fundamental de integrar as suas finalidades essenciais: o
ensino, a pesquisa e a extensão.
O ambiente universitário, caracterizado pela diversidade e interdisciplinaridade de áreas de
conhecimento e pela participação dos segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade revela um
contexto altamente dinâmico, abrangente e complexo. Dessa forma, planejar consiste em um grande
desafio para os gestores dessas instituições, principalmente frente ao cenário atual de redução de
recursos orçamentários e de crises política e econômica.
A importância de analisar o contexto da Universidade converge para a assertiva de Peter
Drucker, reconhecido autor na área de gestão, que preconiza que o planejamento de longo prazo não
lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes (DRUCKER, 1962). Considerando
isto, o Planejamento Institucional 2018-2022 da UnB está sendo construído para que, por meio das
decisões presentes, a Universidade se torne capaz de produzir resultados que contribuam para o
cumprimento da sua missão e para o alcance da visão institucional.
O processo de planejamento da Universidade de Brasília está baseado principalmente nos
princípios de respeito à diversidade institucional e de participação e colaboração. Entende-se que o
envolvimento de toda a comunidade universitária é de fundamental importância para que o
planejamento seja elaborado em consonância com as demandas existentes.
Este projeto executivo aborda detalhadamente todas as etapas do Planejamento Institucional
2018-2022 da Universidade de Brasília e tem por finalidade contribuir para uma melhor compreensão
do processo de planejamento e das atividades constantes de cada etapa, conforme apresentado a seguir.

Diretoria de Planejamento
Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional

5

Projeto Executivo

1. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
O planejamento institucional da Universidade de Brasília (UnB) é parte integrante do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), documento que identifica as instituições de ensino superior no
que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que
orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou
que pretende desenvolver.
De acordo com as normativas expressas no Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006, norma que
dispõe sobre as orientações e os procedimentos para elaboração e análise do PDI, os elementos
mínimos que deverão constar neste documento são:
•

I - Missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem como seu histórico
de implantação e desenvolvimento, se for o caso;

•

II - Projeto pedagógico da instituição;

•

III - Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus cursos;

•

IV - Organização didático-pedagógica da instituição;

•

V - Perfil do corpo docente;

•

VI - Organização administrativa da instituição;

•

VII - Infraestrutura física e instalações acadêmicas;

•

VIII - Oferta de educação a distância, sua abrangência e polos de apoio presencial;

•

IX - Oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado; e

•

X - Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras.
Além do decreto supracitado, outros normativos compõem a legislação que regulamenta a

composição e as finalidades do PDI, conforme descrito no quadro 1.
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Quadro 1 - Legislação e Normativos PDI
Legislação
Portaria MEC Nº
1.466/2001 de
12/07/2001

Objeto
Autorização de curso fora de Sede

Referência
Art. 4

Implicação da legislação sobre o PDI
Pedidos de autorização devem ter como documentação o PDI, dentre outros.

Resolução
CNE/CES 10 de
2002

Dispõe sobre o credenciamento, transferência de
mantença, estatutos e regimentos de instituições de
ensino superior, autorização de cursos de
graduação, reconhecimento e renovação de
Art. 6; Art. 7
reconhecimento de cursos superiores, normas e
critérios para supervisão do ensino superior do
Sistema Federal de Educação Superior.

O PDI deve ser desenvolvido conjuntamente entre a mantenedora e a mantida;
apresenta listagem dos documentos que devem ser incluídos no PDI; coloca o PDI
como requisito aos atos de credenciamento e recredenciamento das IES; pode ser
exigido no âmbito das ações de supervisão realizadas pela SESu/MEC; e deve sofrer
aditamento no caso de modificações

Portaria MEC Nº 7,
de 19/03/2004

Aditamentos por modificações no PDI

Art. 1º

Alterações devem ser atualizadas no Sistema SAPIENS em virtude de inclusão e
exclusão de cursos, ensejando alterações no PDI.

Portaria Nº 2.051,
de 09/07/2004

Regulamenta os procedimentos de avaliação do
SINAES

Art. 15

As Comissões Externas de Avaliação das Instituições examinarão, dentre outros
documentos: I - O (PDI).

Decreto Nº
5.224/2004 de
01/10/2004

Dispõe sobre a organização dos CEFETs que se
tornaram IFs (Institutos Federais)

Art. 17 §5;
Art. 21

Credenciamento dos IFs condicionado à apresentação do PDI e a indicadores
institucionais de desempenho.

Portaria MEC Nº
4.361, de
29/12/2004
Decreto nº 5.622,
de 19 de Dezembro
de 2005 (Revogado
pelo Decreto
9.057/2017)
Decreto Nº
5.773/2006 de
09/05/2006
Portaria Normativa
MEC Nº 2, de
10/01/2007

Processos a serem protocolados junto ao Sistema
Art. 1; Art.
Necessidade do PDI para o credenciamento e recredenciamento das IES; PDI e seus
de Acompanhamento de Processos das Instituições
3; Art. 14 § 3 aditamentos;
de Ensino Superior – SAPIEnS/MEC.
Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional.

Art. 12; Art.
26, II, alínea
a

Necessidade do PDI para pedido de credenciamento da instituição; necessidade de
constar no PDI vínculos para a oferta de cursos e programas a distância em bases
territoriais múltiplas.

Supervisão e Avaliação das IES e seus Cursos

Art. 15; Art.
16

PDI como documento obrigatório no processo de credenciamento; apresenta
elementos que devem conter no PDI.

Procedimento de regulação e avaliação da
educação superior – modalidade a distância

Art. 3 §6

Cursos de EAD ofertados pelas instituições dos sistemas federal e estaduais devem
estar previstos no PDI apresentado pela instituição por ocasião do credenciamento.
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Continua
Legislação

Objeto

Referência

Implicação da legislação sobre o PDI

Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de
Portaria normativa
trabalho e gerenciamento de informações relativas
n. 40, de 12 de
aos processos de regulação da educação superior
Dezembro de 2007
no sistema federal de educação.

Art. 2 §1; Art.
15 §5; Art. 26;
Art. 46; Art.
57; Art. 57 §5;
Art. 59

Análise dos dados inseridos no PDI pela Comissão de Avaliação durante visita in
loco; necessidade do curso a ser autorizado constar no PDI; PDI como documento
indispensável para o pedido de credenciamento para EAD; mudanças no PDI
tramitarem como aditamento ao ato de credenciamento ou recredenciamento; pedido
de credenciamento de campus fora de sede envolverá mudanças no PDI.

Regulamenta o Art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de
Resolução
dezembro de 1996, e dispõe sobre normas e
CNE/CES Nº 3, de
procedimentos para credenciamento e
14 de Outubro de
recredenciamento de universidades do Sistema
2010
Federal de Ensino.

Art. 3; Art. 6

Credenciamento como universidade deve observar a compatibilidade do PDI e do
Estatuto com a categoria de universidade, além de destacar a necessidade de inserir,
eletronicamente em campo determinado, o PDI, dentre outros documentos.

Resolução n. 1, de
11 de Março de
2016

Art. 2º §1º; Art.
5 §1e §3; Art.
6; Art. 7 § 4;
Art. 9 § 3; Art.
10; Art. 14 § 1;
Art. 16; Art.
17; Art. 25 § 1º

Necessidade de constar no PDI a modalidade educacional definida pela IES; os polos
de EaD e a distinção entre polos; expansão de cursos e polos EaD deverá estar
subordinada aos termos do PDI; as IES deverão estabelecer, em seu PDI/PPI, a
previsão detalhada de áreas, cursos e programas de educação a distância; nos
processos de credenciamento para EaD deverá constar o PDI.

Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a
Oferta de Programas e Cursos de Educação
Superior na Modalidade a Distância.

Fonte: Documento de Referência para a Elaboração do PDI – FORPLAD.
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Em conformidade com as normas legais apresentadas, o novo PDI da Universidade de Brasília
será elaborado para um período de cinco anos, abrangendo o ciclo 2018-2022. Sua construção será
realizada simultaneamente à elaboração do Planejamento Institucional 2018-2022, o qual também
compreende os cinco anos de vigência do PDI. Dessa forma, paralelamente à definição de objetivos,
indicadores e metas das unidades integrantes dos eixos temáticos conforme descrito no item 2.1.1,
serão solicitadas a essas unidades informações complementares para a elaboração do documento PDI.
Para a realização deste trabalho, a equipe da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO) analisou
previamente toda a estrutura do PDI com vistas à definição das informações necessárias e à
identificação das unidades envolvidas. Além disso, foram analisadas as metas propostas e perspectivas
do PDI anterior (ciclo 2014-2017) de maneira a possibilitar a identificação dos resultados alcançados
pelas respectivas unidades responsáveis. O novo PDI da UnB tem como objetivo fundamental fornecer
a toda a comunidade universitária e aos gestores da Universidade um instrumento de gestão que
contribua para o alcance dos resultados institucionais e para os objetivos de eficiência, eficácia,
efetividade e transparência pública.

2. O Planejamento Institucional 2018-2022
A estruturação do planejamento institucional da Universidade de Brasília para o ciclo 20182022 iniciou-se em novembro de 2016, coordenada pela equipe da Diretoria de Planejamento (DPL).
Resultado de pesquisas (benchmarking) sobre as melhores práticas de planejamento utilizadas
em universidades nacionais e internacionais e em instituições públicas e privadas, o Planejamento
Institucional 2018-2022 está sendo construído com o objetivo de adaptar essas práticas e ferramentas
ao contexto da Universidade de Brasília, considerando a sua abrangência e a importância de integrar
o ensino, a pesquisa e a extensão. O conhecimento do contexto em que a Universidade está inserida
torna-se relevante, pois toda organização é parte integrante do seu ambiente de atuação e o
conhecimento sobre este ambiente é fundamental para o processo estratégico (OLIVEIRA, 2015).
Além destas pesquisas, foram analisadas as experiências vivenciadas pela UnB em ciclos
anteriores de planejamento e as metodologias e as ferramentas utilizadas tanto para a construção do
planejamento estratégico quanto para a elaboração dos respectivos Planos de Desenvolvimento
Institucional (PDIs). Observou-se a necessidade de novas adequações ao trabalho que estava sendo
desenvolvido e a importância de uma atuação mais proativa da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO)
na elaboração, no monitoramento e na avaliação dos objetivos, indicadores e metas institucionais.
Ademais, também se identificou a falta de continuidade dos ciclos de planejamento devido a constantes
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interrupções durante o processo de construção e acompanhamento dos PDIs, o que prejudicou o
prosseguimento das atividades de avaliação do planejamento.
A partir do aprendizado decorrente da análise dos ciclos anteriores, verificou-se ainda a
importância fundamental da participação de todos os segmentos da comunidade universitária na
elaboração do planejamento e a relevância de um sistema informatizado para fornecer o suporte às
atividades inerentes a esse processo e que fosse adaptado ao contexto das universidades.
Dessa forma, tendo em vista as considerações supracitadas, a equipe da Diretoria de
Planejamento (DPL/DPO) desenvolveu uma nova metodologia para a elaboração, o monitoramento e
a avaliação do planejamento institucional, alinhada às necessidades da UnB e à maturidade da
Instituição no tocante às atividades de planejar e alcançar resultados.
Para isso, inicialmente foram definidos os princípios norteadores do planejamento para o ciclo
2018-2022, conforme descrito na figura 1.
Figura 1 - Princípios do Planejamento Institucional 2018-2022

Fonte: Equipe DPL/DPO.

O princípio do “Respeito à diversidade Institucional” abrange a importância de considerar a
diversidade existente nas diferentes dimensões de atuação da UnB nos campos do ensino, da pesquisa
e da extensão, orientando as ações do planejamento institucional a serem pautadas pela compreensão
das especificidades de cada unidade integrante dos eixos temáticos definidos na metodologia (item
2.1).
O alicerce da “Participação e Colaboração” estabelece que o processo de construção do
planejamento institucional deve estimular a participação de toda a comunidade universitária para um
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desenvolvimento colaborativo dos objetivos, indicadores e metas da Universidade. Este princípio
também abrange a orientação para a participação de todos os integrantes das equipes que atuam nas
unidades acadêmicas e administrativas da Universidade, de forma incentivar os gestores a envolverem
todos os colaboradores de sua área.
Já o “Alinhamento” orienta todas as ações desenvolvidas durante o ciclo de planejamento para
a convergência com relação às diretrizes institucionais constantes do mapa estratégico da UnB de
maneira assegurar a consistência do planejamento em todos os níveis organizacionais.
O princípio da “Comunicação” preconiza a promoção e divulgação do planejamento
institucional em todas as etapas, com a finalidade de dar publicidade às atividades realizadas e
estimular a participação e o envolvimento da comunidade universitária. Com base nesse princípio, a
equipe da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO) construiu o Plano de Comunicação do Planejamento
Institucional 2018-2022, disponível no site do Planejamento Institucional 2018-2022.
Por fim, o princípio da “Continuidade” constitui-se em elemento fundamental, orientando as
ações para a continuidade do processo de planejamento expressa no monitoramento e avaliação
contínua do planejamento institucional. Busca-se por meio desta premissa a realização de todas as
etapas do processo de planejamento de forma a permitir a avaliação dos resultados institucionais
alcançados e o desenvolvimento da maturidade institucional da Universidade em planejar o seu futuro.
Nos tópicos a seguir, serão apresentadas as etapas que constituem o processo do Planejamento
Institucional 2018-2022 da Universidade de Brasília, com o detalhamento da metodologia
desenvolvida.

2.1 O Processo de Elaboração do Planejamento Institucional 2018-2022
De acordo com Oliveira (2015), um dos pressupostos do planejamento nas organizações
consiste no desenvolvimento de um processo decisório que ocorrerá antes, durante e após a sua
elaboração e implementação. Tendo em vista a importância de se estabelecer claramente os estágios
de elaboração, implementação e monitoramento do planejamento da Universidade de Brasília para o
novo ciclo e considerando que o planejamento consiste em um conjunto de decisões inter-relacionadas
(OLIVEIRA, 2015), definiu-se o processo de elaboração do Planejamento Institucional 2018-2022 da
UnB.
Este processo é constituído de quatro etapas e é resultado da metodologia de planejamento
desenvolvida pela equipe da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO), concluída em fevereiro de 2017
e aprovada pela Administração Superior da Universidade de Brasília em abril deste mesmo ano.
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A metodologia implementada é resultado de pesquisas desenvolvidas pela equipe da Diretoria
de Planejamento (DPL) com o objetivo de identificar as melhores práticas e casos de sucesso no tocante
ao planejamento nas organizações. A partir disto, buscou-se construir uma nova metodologia de
planejamento para a Universidade de Brasília, considerando importância fundamental de integrar o
ensino, a pesquisa e a extensão. Destaca-se que o trabalho foi integralmente desenvolvido pela
Diretoria de Planejamento (DPL/DPO), sem a participação de consultorias externas, considerando o
aprendizado adquirido durante os ciclos anteriores de planejamento e a maturidade da Universidade
de Brasília no tocante à elaboração e execução do que é planejado.
Na figura 2, estão detalhadas as etapas e as respectivas atividades componentes:
Figura 2 - Processo de Elaboração do Planejamento Institucional 2018-2022

Fonte: Equipe DPL/DPO.

Destaca-se que o detalhamento de cada etapa será evidenciado em capítulo específico deste
documento.
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2.1.1 Etapa 1 – Preparação e Correquisitos
A Etapa 1, denominada “Preparação e Correquisitos”, abrange todas as atividades
preparatórias e de identificação dos requisitos necessários ao início do planejamento. Em um
levantamento prévio, foram definidos os documentos de referência que serviriam de base para a
construção do Planejamento Institucional e do PDI, com base na importância e relevância desses
documentos norteadores para a Universidade de Brasília (UnB).
Dessa forma, foram analisados o Estatuto e Regimento Geral da UnB, os quais dispõem sobre
os princípios e finalidades da Universidade, sua estrutura acadêmica e administrativa, seu regimento
didático-científico, a composição da comunidade e da administração universitárias e outras disposições
gerais e transitórias.
Além disso, considerou-se o Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) da UnB como
documento direcionador das ações de planejamento, principalmente no tocante à missão, à visão, aos
valores e às diretrizes institucionais. O PPPI está previsto no art. 16, II, do Decreto nº 5.773/2006 que
estabelece a articulação entre o PPPI e o PDI, pois aquele é um dos elementos deste. Sua construção é
obrigatória pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Assim como o PDI, o PPPI é um documento elaborado com a participação da comunidade
acadêmica, e o objetivo do PPPI é construir as diretrizes acadêmicas e suas prioridades. Na UnB, muito
além da premissa de ser uma instituição produtora de conhecimento, o PPPI ressalta a importância de
a Universidade desenvolver suas atividades baseada nos valores da ética e respeito à dignidade
humana. A partir desses princípios, e com esse compromisso em foco, a comunidade acadêmica deve
empregar todos os esforços necessários para construção dos caminhos para uma Universidade melhor.
Após a definição dos documentos de referência, foi realizada a análise das políticas
complementares que compõem o PDI e subsidiam o planejamento. Verificou-se também a fase atual
em que estas políticas se encontram na UnB: fase de elaboração, revisão e/ou aprovação. As políticas
especificadas foram:
▪

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI): O atual PDTI da UnB possui
vigência para o período de 2014 a 2017 e tem a finalidade de orientar a utilização de
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no âmbito da Universidade de
Brasília, em conformidade com os objetivos e as diretrizes estratégicas definidas no
planejamento e no PDI. O Centro de Informática (CPD), em parceria com a Diretoria
de Planejamento (DPL/DPO), já está atuando na elaboração do novo PDTI alinhado ao
Planejamento Institucional 2018-2022.
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▪

Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS): Este plano está em fase de
elaboração. Por meio da Resolução da Reitoria nº 0073/2017 e considerando o Decreto
7.746/2012, foi constituída uma comissão para a consolidação das ações já existentes e
para a construção do PLS da UnB.

▪

Plano de Obras: Os planos de obras referentes aos anos de vigência do Planejamento
Institucional, ou seja, para o período de 2018 a 2022, serão elaborados anualmente,
conforme disponibilidade orçamentária. Para 2018, até o momento não há previsão pelo
MEC de recursos para obras na UnB, conforme PLOA

2018 encaminhado ao

Congresso Nacional.
▪

Política de Gestão de Riscos: A política de gestão de riscos decorre das orientações
expressas na Instrução Normativa (IN) Conjunta Nº 1 do atual Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral de União (CGU), publicada em 10 de maio de 2016. Esta IN
estabelece, dentre outras deliberações, a criação do Comitê de Governança, Riscos e
Controles e a instituição da política de gestão de riscos pelos órgãos e entidades do
poder Executivo federal. Em setembro de 2016, por meio da Resolução da Reitoria nº
0102/2016, foi instituída uma comissão, no âmbito da UnB, para a sistematização de
práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à governança.

Posteriormente à análise das políticas complementares, foi iniciada a construção do Projeto
Executivo, que abrange todas as atividades que serão desenvolvidas de forma transversal ao longo da
execução do processo do Planejamento Institucional 2018-2022. Essas atividades fundamentam-se nos
princípios supracitados e por serem parte integrante de um projeto, possuem início e fim determinados
com base no cronograma de implementação do planejamento.
Na figura 3, estão descritas as atividades do Projeto Executivo:
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Figura 3 - Etapas do Projeto Executivo

Fonte: DPL/DPO.

A determinação dos eixos temáticos consistiu na primeira atividade do projeto executivo. Os
eixos temáticos contemplam as áreas da Universidade de Brasília compreendidas no Planejamento
Institucional 2018-2022. A definição das unidades integrantes dos eixos temáticos baseou-se na análise
do papel estratégico e de suporte institucional das unidades que compõem a estrutura organizacional
da UnB frente às finalidades essenciais de ensino, pesquisa e extensão.
Dessa forma, foram estabelecidos três eixos temáticos, conforme descrito na figura 4.
Figura 4 - Projeto Executivo: Eixos Temáticos

Fonte: DPL/DPO.
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O eixo das áreas institucionais é composto pelas unidades representantes das finalidades
essenciais da UnB:
▪

O ensino: Decanato de Graduação (DEG) e Decanato de Pós-Graduação (DPG);

▪

A pesquisa: Decanto de Pesquisa e Inovação (DPI); e

▪

A extensão: Decanato de Extensão (DEX).

Além disso, destaca-se o importante papel do Decanato de Assuntos Comunitários (DAC),
unidade também integrante desse eixo, dada a sua atuação para promover a garantia de permanência e
o direito à educação superior dos estudantes (SANTOS; MARAFON, 2016).
No âmbito das áreas institucionais, cabe destacar que o DEG foi definido como unidade piloto
para a implementação da nova metodologia desenvolvida para o Planejamento Institucional 20182022. Essa escolha baseou-se na ampla abrangência da graduação dentro da Universidade, nos desafios
apresentados pelo contexto do ensino de graduação atualmente e pela ampla diversidade de esferas de
atuação desse decanato. Observou-se que esses atributos poderiam contribuir para a análise da
efetividade e da aderência do novo modelo de planejamento e para sinalizar as adequações necessárias.
No eixo das áreas de gestão, fazem parte: a Reitoria (GRE), a Vice-Reitoria (VRT) e as
principais unidades que conferem suporte ao desenvolvimento organizacional da UnB. Dessa forma,
este eixo abrange os decanatos com a atribuição de supervisionar e coordenar as seguintes áreas:
planejamento, orçamento e avaliação institucional (DPO), administração (DAF) e gestão de pessoas
(DGP). Além disso, este eixo engloba as áreas de infraestrutura (PRC, SGP e INFRA), auditoria
(AUD), comunicação (SECOM), internacionalização (INT) e administração acadêmica (SAA).
Por fim, o eixo dos órgãos complementares compreende as unidades que desempenham
atividades de caráter permanente de apoio necessárias ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da
extensão, conforme determinado no Estatuto e Regimento Geral da UnB: a Biblioteca Central (BCE),
o Centro de Informática (CPD), a Editora UnB (EDU), a Fazenda Água Limpa (FAL) e o Arquivo
Central (ACE).
Após a definição dos eixos temáticos, a segunda atividade constante do projeto executivo
consiste na análise das áreas de atuação das unidades integrantes desses eixos seguida pela
identificação das equipes envolvidas.
Em conformidade com o princípio do respeito à diversidade institucional, a construção do
Planejamento Institucional 2018-2022 considera a heterogeneidade dos campos de atuação das
unidades envolvidas. Dessa forma, em momento tempestivo, conforme o cronograma do projeto, serão
analisadas as especificidades de cada unidade e suas respectivas áreas de atuação.
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A identificação das equipes envolvidas consiste no levantamento de todos os atores que devem
ser considerados ao longo do desenvolvimento do planejamento de cada unidade. Assim, são
analisados os seguintes agentes, conforme a abrangência de determinada unidade:
▪

Os gestores;

▪

A comunidade acadêmica: docentes, técnicos administrativos e discentes;

▪

A equipe de planejamento, com sua atuação técnica;

▪

A avaliação da gestão de riscos;

▪

A contribuição dos resultados da área de autoavaliação da UnB (DAI); e

▪

Outros agentes internos e externos.

Esta definição tem o objetivo de auxiliar na delimitação do escopo do planejamento das
unidades e na determinação dos impactos dos resultados alcançados por meio da execução dos
objetivos, indicadores e metas planejados.
A partir das pesquisas realizadas, foi possível observar que as instituições federais de ensino
superior (IFES) evidenciam um cenário de mudanças moldado para a adequação de seus objetivos às
novas exigências da sociedade e do mercado, conduzindo a reflexões acerca de suas práticas
organizacionais tradicionais e sobre as mudanças decorrentes do processo de globalização (CUNHA;
KRATZ, 2016). Dessa maneira, conforme indica a literatura sobre o tema, considera-se que o processo
de gestão nas universidades públicas brasileiras tem sido permeado por desafios, envolvendo a
escassez de recursos, a rigidez da estrutura administrativa e também as limitações administrativas na
gestão. Assim, para Martins (2015), o grande desafio dos gestores é a manutenção de um sistema de
informação gerencial que forneça subsídios corretos, oportunos e que auxiliem na tomada de decisão.
Nesse sentido, é essencial que as instituições públicas universitárias utilizem ferramentas
administrativas que lhes permitam elaborar um planejamento estratégico que determine metas e ações
para atuar nos mais diversos contextos (CUNHA; KRATZ, 2016). Uma dessas ferramentas
administrativas que apresenta o dinamismo e a capacidade de trabalhar a visão estratégica é o Balanced
Scorecard – BSC (FERNANDES, 2013).
Com base nessas premissas, a metodologia desenvolvida para o Planejamento Institucional
2018-2022 da UnB está fundamentada na adoção do Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de
gerenciamento estratégico para o acompanhamento do novo ciclo de planejamento.
O BSC foi criado em 1990 por Robert Kaplan, professor da Universidade de Harvard, e David
Norton, consultor de empresas (MARTINS, 2015). Segundo Kaplan e Norton (1997), o BSC consiste
em uma metodologia de gestão, fundamentada na visão, missão e estratégias delineadas pela
instituição, e apoiada em um conjunto de indicadores de desempenho que proporcionam aos gestores
Diretoria de Planejamento
Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional

13

Projeto Executivo

uma visão rápida e abrangente de toda a organização. Além disso, o BSC surgiu como uma proposta
de mensuração estratégica baseada na premissa de que a integração entre indicadores guiará a
instituição a um patamar elevado em relação às estratégias instituídas (KAPLAN; NORTON, 1992).
Atualmente, o BSC é amplamente utilizado por organizações de todo o mundo, tanto no setor
público quanto no setor privado, e sua aplicabilidade tem permitido o alcance de resultados de forma
efetiva, por meio do acompanhamento de toda a cadeia de proposta de valor das instituições. Um
número cada vez maior de publicações relacionadas ao sucesso do BSC em organizações aparece no
meio científico, quer sejam privadas ou públicas. Desse modo, para citar alguns exemplos, diversas
pesquisas publicadas nos últimos anos mostram achados interessantes sobre o tema, desvelando uma
avaliação positiva sobre o uso do BSC, sobretudo em órgãos e entidades públicos, a saber: Bressiani,
Alt e Massote (2001); Galindo (2005); Galas e Forte (2006); Burlim e Sales (2007); Reis, Colauto e
Pinheiro (2007); Farid, Nejati e Mirfakhredini (2008); Neto e Costa (2010); Yonezawa, Carmo e Souza
(2011); Felix, Felix e Timóteo (2011); Rolim e Rolim (2013); Júnior, Silva e Mota (2014); Rosa et al.
(2014).
Por se tratar de uma ferramenta de fácil adaptação ao ambiente acadêmico, o BSC favorece o
desenvolvimento equilibrado das áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão, ao permitir que as IFES
façam a ligação entre a macro e a micro gestão, ou seja, entre a estratégia e as atividades operacionais
(SILVA, 2009). Assim, o BSC reporta-se à premissa de que a visão estratégica deve assumir a forma
de um processo de aprendizado ao longo do tempo, proporcionando melhor alinhamento das ações
operacionais com a missão e os objetivos organizacionais (MIZRAHI; CANEN, 2012).
Em decorrência disso, o BSC entrega um ciclo de proposta de valor baseado nos valores da
instituição, na missão, na visão e nas estratégias organizacionais. Ao estimular o desenvolvimento do
pensamento estratégico em todos os níveis da instituição, o planejamento assume uma posição calcada
na gestão democrática da organização visando o seu constante aprimoramento (ANDRIOLA, 2009).
A partir de uma base orientadora, são definidos indicadores e metas para cada objetivo estratégico,
com a finalidade de mensurar o alcance dos resultados previstos, conforme exemplificado na figura 5.
Em cada ciclo de execução do planejamento há agregação de valor a todo o processo, de forma que as
organizações desenvolvem uma maior maturidade no tocante ao alinhamento das suas estratégias às
finalidades da organização.
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Figura 5 - Balanced Scorecard

Fonte: ENAP,2017. (ano).

Esse ciclo de valor é analisado, originalmente, sob a ótica de quatro perspectivas (KAPLAN;
NORTON, 2004):
•

Perspectiva financeira: contempla os objetivos financeiros de longo prazo e os
retornos sobre o capital investido para o negócio da organização;

•

Perspectiva dos clientes: nesta perspectiva são avaliados quais os resultados que a
organização entrega para todos os demandantes dos produtos e serviços que esta
oferece;

•

Perspectiva dos processos internos: está relacionada aos processos internos,
atividades e decisões executadas pela própria organização, abrangendo toda a cadeia de
valor até a entrega do produto ou serviço; e

•

Perspectiva do aprendizado e crescimento: refere-se às competências internas da
organização para o crescimento e desenvolvimento organizacionais, incluindo as
pessoas, os sistemas e os procedimentos da organização.

Apesar de o BSC servir-se das perspectivas supracitadas, Vila, Costa e Rovira (2010) ressaltam
que, na prática, essas perspectivas podem ser adaptadas às situações específicas de cada organização,
em conformidade com o contexto em que está inserida, o ramo de atividade e as peculiaridades de cada
instituição.
Nessa linha de pensamento, no setor público, por ser envolvido pelo formalismo legal, o BSC
precisa ser adaptado (MARQUES; OLIVEIRA, 2015) para que sejam conhecidos seus resultados, bem
como seja fornecida uma resposta ao cidadão, em conformidade com grau de adequação entre as
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decisões dos gestores e a eficiência e eficácia com que são administrados os recursos disponíveis
(GRATERON, 1999). A figura 6 ilustra a adaptação das perspectivas propostas ao contexto das
organizações públicas.
Figura 6 - Perspectivas BSC

Fonte: DPL/DPO.

Nessa dimensão, traduzir o BSC para o ambiente universitário, para Stewart e Carpenter-Hubin
(2001), pode mudar a discussão da gestão do desempenho de uma questão de imagem e ranking para
uma questão de melhoria da eficácia organizacional. Ademais, Marrara (2004) enfatiza que a
participação dos recursos humanos das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) torna o
processo de planejamento democrático e coerente com a história da instituição.
Um importante elemento na estrutura do BSC é o mapa estratégico, caracterizado por uma
representação gráfica que sintetiza em um único documento os objetivos estratégicos e as ações
interligadas entre as perspectivas, no sentido de dar suporte à atividade-fim da instituição (KAPLAN;
NORTON, 2000; COSTA, 2006). O processo de construção e definição do mapa estratégico da
Universidade de Brasília para o ciclo 2018-2022 está descrito no item 2.1.2.
Partindo da análise do contexto descrito, a equipe da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO)
construiu o processo de elaboração do Planejamento Institucional 2018-2022. Conforme indicado na
figura 2, apresentada no início deste capítulo, este processo abrange a execução sucessiva de quatro
etapas, as quais compreendem desde a identificação dos correquisitos para a construção do
planejamento até a sua execução, monitoramento e avaliação.
Todas as etapas integram atividades que se constituem em marcos importantes para a
concretização do planejamento na UnB e estão alinhadas à aplicação do BSC como ferramenta de
apoio à elaboração e ao monitoramento da execução do planejamento.
Após a análise de ciclos anteriores de planejamento na UnB, verificou-se que a informatização
do processo contribui para um desenvolvimento mais eficiente das atividades de planejamento e
otimiza o acompanhamento e monitoramento da execução das metas. Além disso, observou-se a
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necessidade de um sistema capaz de promover a integração do planejamento institucional com o PDI,
de forma que o documento do PDI contemplasse a totalidade dos objetivos, indicadores e metas
planejados sem a necessidade de elaborar esses dois planos de forma separada. Posteriormente à
definição da metodologia e com base em pesquisas previamente realizadas sobre softwares de
planejamento em universidades federais, optou-se pela implementação do sistema ForPDI. A adoção
do ForPDI como software para o Planejamento Institucional 2018-2022 da Universidade de Brasília
fundamentou-se, principalmente, devido ao fato de ser um sistema desenvolvido por universidades
para universidades. Além disso, por se caracterizar como uma plataforma aberta, os custos de
implantação e manutenção do sistema são baixos.
O sistema ForPDI consiste em uma plataforma aberta de gestão e acompanhamento do PDI e
foi desenvolvido no âmbito na Comissão de Planejamento do Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Planejamento e Administração, o Forplad, como resultado de pesquisas desenvolvidas por aquela
comissão e por instituições parceiras como a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), a
Universidade Federal de Lavras (UFLA), a própria Universidade de Brasília (UnB) e outras
universidades que participaram do grupo de trabalho auxiliando nas discussões e no desenvolvimento
do software.
Para a construção do ForPDI, a equipe responsável pelo sistema realizou um diagnóstico com
todas as 63 universidades federais do Brasil abordando informações relativas à elaboração, ao
acompanhamento e à avaliação do PDI. A partir dos resultados desta pesquisa, foi elaborado um
documento de referência, que já está aprovado pelo Forplad, contendo uma proposta de metodologia
para a elaboração do PDI, a qual pode ser utilizada por todas as universidades federais do país. Esta
pesquisa também fundamentou o desenvolvimento do ForPDI, com uma estrutura informatizada,
personalizada e adequada aos normativos da legislação que dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento
Institucional1.
Foram realizados diversos testes na plataforma, com a finalidade de verificar a aderência do
sistema à metodologia de planejamento desenvolvida para a UnB. Ademais, também foram analisadas
questões relativas ao suporte oferecido pela equipe responsável pelo ForPDI, tais como: a possibilidade
de suporte específico, a necessidade de customizações e adequações à nomenclatura utilizada na
metodologia do planejamento da UnB, a disponibilidade do servidor externo do próprio sistema, a
possibilidade de migração para o servidor interno da Universidade e a oferta de treinamentos
presenciais e/ou a distância.

1

Para acesso às informações completas sobre a metodologia utilizada no ForPDI e download do modelo de referência do
Forplad acesse o link: http://forpdi.org/metodologia.php.
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Verificou-se que a estrutura do ForPDI está alinhada a todo o processo de elaboração,
execução, monitoramento e avaliação do Planejamento Institucional 2018-2022 da UnB e à elaboração
do PDI. O sistema oferece uma interface simples e de fácil compreensão e permite realizar as
adequações necessárias para adaptar às nomenclaturas utilizadas pela metodologia de planejamento da
Universidade. Além disso, foi disponibilizado um suporte exclusivo para a fase inicial de
implementação do sistema, com a utilização do servidor externo por meio de acesso online, e a equipe
do ForPDI está desenvolvendo materiais para capacitação dos usuários do sistema.
O ForPDI já está sendo utilizado pela equipe da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO) para a
elaboração do Planejamento Institucional 2018-2022 e do PDI 2018-2022 (http://unb.forpdi.org). O
acesso aos demais gestores das unidades será concedido a partir de 2018, ano em que será iniciada a
fase 4 denominada “Monitoramento e Avaliação”. Neste mesmo ano, serão realizadas ações de
treinamento, presenciais e a distância, para capacitar os servidores da UnB para utilização da
plataforma.
Após a fase de implementação do software, foram elaborados, no âmbito do projeto executivo
do Planejamento Institucional 2018-2022 da UnB, dois planos adicionais: o Plano de Comunicação e
o Plano de Elaboração do PDI 2018-2022.
O Plano de Comunicação abrange as ações e estratégias de comunicação das atividades de
planejamento e tem por finalidades assegurar a integração dos canais de comunicação formais
utilizados pela UnB e dar maior publicidade ao trabalho desenvolvido em parceria com as demais
unidades acadêmicas e administrativas da UnB. Neste plano, são estabelecidos os objetivos, os
públicos-alvo, a base de informações, as ações de comunicação, o cronograma de implementação e a
forma de avaliação dos resultados alcançados pelas ações de comunicação implementadas, conforme
descrito na figura 7.
Figura 7 - Plano de Comunicação

Fonte: DPL/DPO.
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Já o Plano de Elaboração do PDI 2018-2022 contempla as etapas de definição da estrutura
do PDI da UnB, identificação das unidades integrantes do documento, a adequação da estrutura
constante no ForPDI, a coleta de informações, a fase de consolidação e a finalização e entrega do
documento. A figura 8 resume as etapas mencionadas.
Figura 8 - Plano de Elaboração do PDI 2018-2022

Fonte: DPL/DPO.

A definição da estrutura foi efetuada com base no documento de referência para a elaboração
do Plano de Desenvolvimento Institucional construído no âmbito do Forplad e nos normativos que
dispõem sobre a composição e finalidades do PDI. Nesse sentido, foi realizado um levantamento de
todos os elementos que constituem as temáticas abordadas no plano, incluindo a análise do conteúdo
exigido e as respectivas fontes normativas.
Após a determinação da estrutura de conteúdo, foram identificadas as unidades integrantes do
processo de coleta de informações relativas ao PDI. Para isso, realizou-se uma correlação entre as
temáticas abordadas e o papel e as atribuições das unidades que compõem a estrutura organizacional
da UnB.
Posteriormente, buscou-se verificar se a estrutura de conteúdo definida e a respectiva relação
das unidades integrantes estavam em consonância com a estrutura constante no ForPDI. Esta análise
indicou que as estruturas são equivalentes, sem prejuízo às definições realizadas anteriormente.
Destaca-se que a elaboração do PDI ocorrerá de forma concomitante à construção do
Planejamento Institucional 2018-2022. Dessa forma, a solicitação das informações específicas ao PDI
será feita nos eventos de construção do planejamento de maneira que as unidades sejam informadas de
que receberão a solicitação formal por e-mail e também por meio de processo eletrônico encaminhado
pelo sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações).
Após a fase de coleta, as informações de todas as unidades integrantes da estrutura do PDI
serão consolidadas pela equipe da Diretoria de Planejamento (DPL) e juntamente com todo o produto
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do Planejamento Institucional 2018-2022 formarão o documento do PDI, o qual será disponibilizado
para consulta pública.
Também dentro do âmbito do projeto executivo, foi definido o cronograma de execução do
Planejamento Institucional 2018-2022. Neste cronograma, estão detalhados os períodos de execução
de todas as atividades integrantes das etapas do novo ciclo de planejamento. A execução das atividades
é monitorada pela equipe da DPL, de forma que todas as atividades possam ser executadas dentro do
prazo estabelecido.
O cronograma resumido da elaboração do Planejamento Institucional 2018-2022 da UnB é
descrito na figura 9.
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Figura 9 - Cronograma Resumido

Fonte: DPL/DPO.
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Para finalizar a Etapa 1 do Planejamento Institucional 2018-2022, programou-se a realização
de palestras sobre o PPPI – UnB e o novo ciclo de planejamento. Contudo, as mesmas foram
reprogramadas para o encerramento da etapa 2, em virtude do prazo para apreciação do PPPI no
CONSUNI (Conselho Universitário). No tópico a seguir, serão detalhadas as atividades componentes
da Etapa 2.
2.1.2 Etapa 2 – Definição das Diretrizes Institucionais
Na Etapa 2, denominada “Definição das Diretrizes Institucionais”, foram construídos os
produtos iniciais do Planejamento Institucional 2018-2022 relativos às bases do novo ciclo de
planejamento da UnB e às diretrizes que nortearão as ações da Universidade durante os próximos cinco
anos.
A partir da análise do PPPI, do Regimento Interno e do Estatuto da UnB buscou-se identificar
os princípios e os valores legitimados pelos processos históricos e culturais que fomentam o
desenvolvimento da Universidade de Brasília e que pautam a conduta dos diversos segmentos da
comunidade universitária.
Com base nesses fundamentos, foram construídas a missão e a visão da UnB para o ciclo 20182022. A missão descreve a razão de ser das organizações, o porquê de elas existirem e as suas principais
finalidades em um horizonte de curto prazo.
Nesse sentido, conforme preceitua Oliveira (2015), a missão consiste em uma forma de
compreender o sistema de valores e crenças de uma organização no tocante aos seus negócios e suas
áreas de atuação.
Dentre os componentes da missão de uma instituição, seja esta pública ou do setor privado,
destacam-se: as competências da organização (o que esta faz), os valores (como a organização realiza
as suas competências), os stakeholders (para quem se destinam os produtos ou serviços produzidos) e
o impacto (qual a finalidade da organização). Considerando esses elementos e os princípios e valores
da UnB, a missão desta Universidade definida para o ciclo 2018-2022 consiste em:
“Ser uma universidade inovadora e inclusiva, comprometida com as finalidades essenciais de ensino,
pesquisa e extensão, integradas para a formação de cidadãs e cidadãos éticos e qualificados para o
exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para questões nacionais e
internacionais, por meio de atuação de excelência.”
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Já a visão define o que a organização pretende ser em um horizonte temporal de longo prazo,
determinando onde esta quer chegar e como pretende ser reconhecida no futuro, ou seja, representa a
articulação dos anseios de uma organização a respeito de seu futuro (OLIVEIRA, 2015).
A interseção entre a missão e a visão de uma organização pode ser encontrada a partir da análise
do impacto (finalidades da organização) definido na missão. A partir do impacto, é possível determinar
o alvo a ser alcançado por meio das ações que serão realizadas durante o ciclo de planejamento. Tendo
em vista essas considerações, a visão da UnB para o ciclo 2018-2022 consiste em:
“Ser referência nacional em ensino, pesquisa e extensão, com inserção local, regional e internacional,
inovadora, inclusiva, transparente e democrática, com gestão eficaz e qualidade de vida.”

Após a definição dos princípios, valores, da missão e da visão, buscou-se determinar quais as
diretrizes institucionais da UnB para o ciclo 2018-2022 de planejamento. Essas diretrizes
representam os macro-objetivos da Universidade e foram definidas de acordo com as áreas de atuação
das unidades integrantes dos eixos temáticos do planejamento institucional. Conforme preceitua
Oliveira (2015, p. 56), as diretrizes representam “o conjunto estruturado e interativo dos objetivos,
estratégias e políticas” das organizações.
Dessa forma, as diretrizes institucionais abrangem as grandes ações e os caminhos que serão
adotados pela Universidade de Brasília durante o ciclo 2018-2022 para viabilizar o alcance dos
propósitos estabelecidos na missão e na visão. Portanto, as estratégias e ações que serão desenvolvidas
durante o ciclo de planejamento deverão estar alinhadas às diretrizes da Universidade.
Em consonância com a metodologia do BSC, apresentada no capítulo anterior, as diretrizes
institucionais da Universidade de Brasília integram o Mapa Estratégico do Planejamento Institucional
2018-2022, representado na figura 10.
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Figura 10 - Mapa Estratégico UnB

Fonte: DPL/DPO.
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Esse mapa estratégico oferece uma abordagem integrada do planejamento e dispõe sob três
perspectivas as diretrizes institucionais das áreas estratégicas que compõem a Universidade, ilustrando
assim como cada área contribuirá para o alcance da missão e da visão (figura 11). Busca-se com esta
definição o alinhamento das estratégias adotadas e o direcionamento das ações que serão desenvolvidas
durante todo o ciclo de planejamento.
Figura 11 - Perspectivas do Mapa Estratégico

Fonte: DPL/DPO.

A interpretação do mapa estratégico deve ser realizada considerando-se primeiramente as
perspectivas que compõem a base do planejamento, neste caso, inicia-se pela perspectiva do
“Desenvolvimento Institucional”.
Nesta perspectiva são abordadas as diretrizes que apoiam o desenvolvimento das atividades
finalísticas da UnB, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão. Dessa forma, compreende as seguintes
áreas: planejamento, orçamento e avaliação institucional; administração e finanças; tecnologia da
informação e comunicação; infraestrutura; gestão de pessoas e assistência estudantil. Destaca-se que
as diretrizes institucionais da perspectiva relativa ao desenvolvimento institucional também abrangem
as áreas complementares que contribuem para o desenvolvimento das atividades de suporte da
Universidade.
A segunda perspectiva, relativa ao “Foco de Atuação”, engloba as diretrizes institucionais
referentes às finalidades essenciais da Universidade de Brasília, contemplando o ensino de graduação,
o ensino de pós-graduação, a pesquisa e inovação, e, também, a extensão. Essas diretrizes nortearão as

Diretoria de Planejamento
Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional

25

Projeto Executivo

ações desenvolvidas no âmbito destas áreas de forma a contribuir para o alcance dos resultados
propostos na perspectiva correspondente à sociedade.
Por fim, a perspectiva da “Sociedade” refere-se à macro diretriz da UnB norteadora dos
resultados que a Universidade pretende entregar à sociedade decorrentes da execução de excelência
do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. Portanto, essa diretriz consiste em um importante
objetivo a ser alcançado, pois o seu propósito está fundamentado na formação de cidadãs e cidadãos.
O resultado do desempenho alcançado no desenvolvimento das diretrizes institucionais de
todas as perspectivas do mapa estratégico contribui para a realização da missão da UnB e o alcance da
visão Institucional. Dessa forma, busca-se, no Planejamento Institucional 2018-2022, promover o
alinhamento das ações desenvolvidas nas diversas áreas com as respectivas diretrizes institucionais,
integrando assim todas as estratégias para um objetivo compartilhado. Essas ações serão construídas
pelas unidades integrantes dos eixos temáticos do planejamento e serão expressas em um conjunto de
objetivos, indicadores e metas na etapa 3.
Posteriormente à construção do mapa estratégico, os produtos elaborados na Etapa 2 serão
apresentados à comunidade universitária, primeiramente no âmbito da Câmara de Planejamento e
Administração (Cplad) e no Conselho de Administração (CAD). Em um segundo momento, serão
apresentados no Conselho Universitário (CONSUNI).
Para finalizar a Etapa 2, ainda em andamento, serão realizadas palestras de apresentação a toda
a comunidade universitária sobre o PDI, o Planejamento Institucional 2018-2002 e também o PPPI,
conforme já indicado no encerramento da etapa 1.
2.1.3 Etapa 3 – Construção dos Objetivos, Indicadores e Metas

A Etapa 3 compõe-se das atividades integrantes do processo de construção dos objetivos,
indicadores e metas do Planejamento Institucional 2018-2022 da UnB. Dessa forma, fazem parte desta
etapa a realização dos workshops de planejamento, a consolidação e a integração do PDI, a fase de
consulta pública, a aprovação do PDI no Conselho de Administração (CAD) e a inserção das
informações no sistema ForPDI.
Com base nas diretrizes institucionais que constituem o Mapa Estratégico da Universidade
(Figura 10 - Mapa Estratégico UnB) e em consonância com o princípio do alinhamento, a equipe da
Diretoria de Planejamento está coordenando e acompanhando o trabalho de construção do
planejamento das unidades integrantes dos eixos temáticos.
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Inicialmente, a etapa 3 está dividida em dois momentos, que determinam a construção dos
objetivos, indicadores e metas com as unidades dos eixos temáticos. O primeiro momento é
caracterizado pela realização de workshops de planejamento com os gestores das unidades, em que
são definidos os objetivos, indicadores e metas para o ciclo 2018-2022 com a participação das chefias,
diretores e coordenadores das áreas.
No segundo momento, são realizados os workshops abertos, em que o planejamento será
apresentado para validação e discussão por todos os servidores e colaboradores que integram as
unidades. Os workshops abertos caracterizam-se como eventos de ampla participação e discussão e
foram desenvolvidos para que todos os envolvidos no planejamento de determinada unidade tenham a
oportunidade de compreender o que está sendo planejado e se considerem parte integrante no
desenvolvimento do planejamento. Em consonância com o princípio da participação e colaboração, os
workshops abertos também incluem a participação de todos os segmentos da comunidade universitária.
Torna-se importante destacar ainda que, ao planejar estes eventos e desenvolver as atividades
com as diversas unidades integrantes dos eixos temáticos do Planejamento Institucional 2018-2022, a
Diretoria de Planejamento (DPL/DPO) busca analisar as especificidades de cada área de forma a
adaptar a abordagem a ser utilizada para a construção dos objetivos, indicadores e metas. Essa
preocupação está expressa no princípio do respeito à diversidade institucional, dado que cada unidade
possui uma dinâmica diferenciada.
Conforme supracitado, a proposta de construção do planejamento das unidades abrange o
alinhamento às diretrizes institucionais e a definição dos objetivos, indicadores e metas. Os objetivos
consistem na principal finalidade das áreas de atuação da unidade, compreendendo o propósito
essencial das ações que serão desenvolvidas durante os cinco anos do ciclo de planejamento (20182022). Consoante preceitua Oliveira (2015, p. 152) “objetivo é o alvo ou ponto quantificado, com
prazo de realização e responsável estabelecidos, que se pretende alcançar através de esforço extra”.
Para cada objetivo, as unidades determinaram os indicadores, que consistem no parâmetro de
acompanhamento do alcance dos objetivos. Os indicadores contêm as métricas de acompanhamento
das ações que serão desenvolvidas durante o ciclo de planejamento. Dessa maneira, é especificada de
que forma as unidades irão avaliar a execução do objetivo, proporcionando assim o monitoramento do
que foi planejado.
Por fim, associadas a cada indicador, as unidades devem definir metas com prazo determinado
de forma a viabilizar o acompanhamento em curto prazo da execução do planejamento. As metas
representam a quantificação do objetivo e consistem nas etapas a serem realizadas para o alcance do
mesmo (OLIVEIRA, 2015). Destaca-se a importância da atribuição de metas relevantes, mensuráveis
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e viáveis, considerando o contexto de atuação de cada unidade e a realidade vivenciada atualmente
pela UnB. Busca-se com isso promover o desenvolvimento de uma maturidade institucional no tocante
ao planejamento, à execução e ao monitoramento das metas.
A figura 12 sistematiza o processo de elaboração dos objetivos, indicadores e metas:
Figura 12 - Elaboração dos objetivos, indicadores e metas

Fonte: DPL/DPO.

Para auxiliar na elaboração desses fatores que compõem o planejamento das unidades, a equipe
da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO) construiu o formulário descrito na figura 13. Este formulário
contém a diretriz institucional e a definição dos objetivos, dos indicadores, das metas, do cálculo do
indicador e da diretoria ou área responsável.
Figura 13 - Formulário Etapa 3

Fonte: DPL/DPO.
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Após a validação do planejamento das unidades nos workshops abertos, encaminha-se a
solicitação das informações complementares necessárias à elaboração do PDI, conforme detalhado no
Plano de Elaboração do PDI na etapa 1. Esta solicitação é realizada por meio do SEI UnB e também
pelo e-mail institucional das unidades. O prazo de retorno da solicitação é estabelecido conforme o
volume de informações que a unidade deve fornecer.
Por fim, ao concluir a construção do planejamento de todas as unidades e após o retorno das
informações complementares solicitadas, a equipe da Diretoria de Planejamento inicia o processo de
consolidação e integração de todos os elementos que irão compor o documento do PDI. Dessa forma,
pretende-se consolidar o Planejamento Institucional 2018-2022, no âmbito organizacional, e integrálo à filosofia de trabalho, às diretrizes pedagógicas, à estrutura organizacional e às atividades
acadêmicas da Universidade de Brasília.
Posteriormente, o documento do PDI já consolidado será disponibilizado a toda a comunidade
universitária por meio de consulta pública. A finalidade desta fase é buscar a ampla participação dos
principais segmentos que compõem a universidade (servidores técnico-administrativos, docentes e
discentes) na construção das diretrizes que nortearão as ações desenvolvidas durante o ciclo 20182022. Dessa forma, nesse momento, todos terão a oportunidade de analisar o planejamento da
Universidade, opinar e contribuir com novas ideias. O envolvimento e a participação de todos é de
fundamental importância para o aprimoramento e crescimento da UnB.
Ao final do período estabelecido para a consulta pública, prevista para a segunda quinzena de
novembro de 2017, conforme o cronograma supracitado, as propostas serão analisadas com base na
pertinência e alinhamento às diretrizes institucionais e aos objetivos das unidades integrantes do
planejamento. A equipe da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO) efetuará as alterações necessárias
no PDI para a efetiva finalização do documento.
A versão do PDI com sugestões da consulta pública já incorporadas será apresentada no
Conselho de Administração (CAD) da Universidade de Brasília para apreciação e deliberação
acerca da aprovação do documento. Segundo o Regimento Geral e o Estatuto da UnB, o CAD é o
conselho superior que delibera acerca das matérias de caráter administrativo, econômico, financeiro,
de planejamento e orçamento, gestão de pessoas e sobre relações sociais, de trabalho e de vivência
(Universidade de Brasília, 2011). Dentre as competências do CAD, o artigo 12, inciso II, determina a
aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Esta competência foi acrescida pela
Resolução n.29/2010, de 07/12/2010, do Conselho Universitário da UnB (CONSUNI).
Em conformidade com a deliberação procedente, os ajustes necessários serão realizados no
documento, para que o mesmo possa tornar-se vigente a partir do mês de janeiro de 2018. Torna-se
relevante destacar que o processo de elaboração e execução do Planejamento Institucional 2018-2022
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foi estruturado de forma que toda a parte de elaboração anteceda a execução do planejamento,
diferentemente dos ciclos anteriores em que o início das atividades de planejamento coincidia com o
início da vigência do ciclo. Dessa forma, em 2018, o planejamento da Universidade de Brasília já
estará na fase de execução, avaliação e monitoramento (etapa 4).
Para finalizar a etapa 3, todas as informações e alterações referentes ao documento do PDI e ao
Planejamento Institucional 2018-2022 serão registradas no sistema ForPDI, conforme indicado na
etapa 1. Neste momento, toda a estrutura de execução e monitoramento será formalizada e associada
aos respectivos perfis de acesso dos usuários que serão cadastrados.
2.1.4 Etapa 4 – Monitoramento e Avaliação

A etapa 4, denominada Monitoramento e Avaliação, está fundamentada primordialmente no
princípio da continuidade. Nesta etapa, serão desenvolvidas ações que proporcionem a avaliação
efetiva da execução do Planejamento Institucional 2018-2022 e o desenvolvimento contínuo do ciclo
de planejamento da UnB.
Monitorar a execução das metas e avaliar o alcance dos objetivos organizacionais do
planejamento tornam-se fundamentais para a conquista dos resultados, o acompanhamento do
desempenho da Universidade e a identificação de pontos de melhoria durante todo o ciclo.
De acordo com Oliveira (2015), no monitoramento e na avaliação do planejamento, procura-se
medir e verificar o desempenho e o resultado das ações planejadas com o objetivo de fornecer insumos
para os tomadores de decisões de forma que seja possível corrigir ou reforçar o desempenho da
organização para assegurar a execução plena das metas e objetivos definidos.
Nesse sentido, a importância da fase de monitoramento e avaliação também pode ser
identificada no processo de tomada de decisões, as quais passam a ser realizadas com base em
evidências e fatos decorrentes do acompanhamento da execução do planejamento e das eventuais
dificuldades encontradas durante a avaliação das metas. Além disso, esta etapa proporciona o
aperfeiçoamento da transparência e da responsabilização.
Considerando isso, todo o processo de execução do Planejamento Institucional 2018-2022 da
UnB será monitorado periodicamente com o auxílio do sistema ForPDI. Dessa forma, a partir de 2018,
a equipe da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO) irá acompanhar e analisar o cumprimento das
metas e suas respectivas contribuições para o alcance dos objetivos e das diretrizes institucionais.
Além disso, serão realizadas reuniões para avaliação periódica das metas com os responsáveis
indicados durante a elaboração do planejamento das unidades integrantes dos eixos temáticos.
Pretende-se, nesses encontros, proporcionar um momento de análise e discussão do andamento da
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execução das metas e identificação dos principais problemas encontrados durante o período de
avaliação. A partir disso, a Diretoria de Planejamento (DPL/DPO) atuará proativamente, auxiliando
na proposição de ações que contribuam para o alcance dos resultados esperados.
Os gestores das unidades também serão capazes de acompanhar a evolução do planejamento
de sua unidade por meio do ForPDI, pois esta plataforma oferece um painel de indicadores que permite
a visualização das informações gerais sobre os indicadores e metas. Destaca-se que serão ofertados
treinamentos presenciais e a distância para os servidores cadastrados no sistema e também para os seus
respectivos substitutos.
Em nível organizacional, o desempenho das diretrizes institucionais também será avaliado,
pois, conforme descrito na etapa 2, os resultados alcançados contribuem para a realização da missão e
alcance da visão da Universidade de Brasília. Assim, são pontos fundamentais para o sucesso
institucional.
Todos os objetivos, indicadores e metas serão avaliados anualmente até 2022 e servirão de base
para o planejamento do ciclo posterior, conforme os pressupostos da metodologia do Balanced
Scorecard (BSC). Dessa forma, os resultados alcançados realimentam a proposta de valor do
planejamento organizacional, proporcionando o desenvolvimento da Universidade de Brasília e
ganhos de maturidade no tocante à atividade de planejar.

3. Conclusão
A construção do Projeto Executivo do Planejamento Institucional 2018-2022 da Universidade
de Brasília é resultado do trabalho da equipe da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO) e foi realizada
levando em consideração o contexto atual e a realidade vivenciada pela UnB.
As prerrogativas da metodologia desenvolvida consistem no alinhamento ao PPPI e demais
políticas complementares da Universidade e no foco atribuído aos pilares da Instituição: o ensino, a
pesquisa e a extensão. Esta metodologia está em consonância com o planejamento desenvolvido em
uma grande parcela das instituições federais de ensino superior no Brasil e abrange as melhores
práticas de planejamento adotadas em organizações do setor público e privado.
Além disso, o processo de construção do planejamento é amplamente colaborativo, pois
abrange toda a comunidade universitária, e de fácil compreensão, incluindo ações de comunicação e
sensibilização. A formulação conjunta do Planejamento Institucional e do PDI para o ciclo 2018-2022
também consiste em um ponto positivo, pois ambos estarão alinhados entre si e às mesmas diretrizes
acadêmicas e de gestão e serão construídos no curto prazo (duração estimada de apenas um ano para
elaboração) e com baixo custo.
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Apesar dos pontos positivos, a metodologia proposta possui limitações que devem ser
consideradas. Primeiramente, destaca-se a cultura atual sobre planejamento na UnB, pois devido às
experiências negativas de ciclos anteriores de planejamento, não há uma cultura consolidada de gestão
do desempenho e dos resultados institucionais. Assim, pode-se enfrentar resistências provenientes das
mudanças que impactarão a cultura organizacional da Universidade no tocante à elaboração e execução
do planejamento.
Além disso, por se tratar de uma metodologia nova, adaptações podem ser necessárias durante
a sua implementação. As experiências práticas proporcionarão um ciclo de aprendizagem que permitirá
identificar quais os mecanismos de planejamento mais aderentes ao nível de maturidade da UnB.
Considerando isso, destaca-se a importância da capacitação contínua da equipe de planejamento, para
que a mesma seja capaz de contribuir com ideias inovadoras e práticas eficazes.
Por fim, torna-se importante destacar que o software ForPDI ainda está em desenvolvimento e
em fase de consolidação. Em virtude disso, podem ocorrer situações imprevistas que impactarão no
desenvolvimento das atividades de planejamento e que deverão ser tratadas adequadamente.
Ademais, ressalta-se que o processo de elaboração, execução, monitoramento e avaliação do
Planejamento Institucional 2018-2022 constitui-se em um importante marco no desenvolvimento da
excelência acadêmica e de gestão da Universidade de Brasília, contribuindo para o alcance de
resultados efetivos para a UnB e, por conseguinte, para a sociedade.
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