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ForPDI e ForRisco
Instituições Federais de Ensino Superior

O NEXT é um Grupo de Pesquisa da UnB e CNPq que tem por 
missão impulsionar o desenvolvimento de pesquisa aplicada 
para excelência e transformação da administração pública.

www.next.unb.br

www.unifal-mg.edu.br www.forplad.andifes.org.br
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Nova Gestão Pública
Princípio utilizado no projeto: trabalho em rede

incorpora a ideia da efetividade e da busca da 
melhoria da qualidade dos serviços.

Nova Gestão Pública

Intensificação do uso de tecnologias de informação 
e comunicação - TIC.

Característica marcante

Um dos princípios que norteiam a Nova Gestão 
Pública é o trabalho em rede.

Princípio utilizado no projeto
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Foco inicial
Elaboração e Gestão do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

Métodos de Planejamento Estratégico – IFES (63)
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Foco inicial
Elaboração e Gestão do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

Ferramentas de acompanhamento do PDI – IFES (63)
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Foco inicial
Elaboração e Gestão do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

Vigência do PDI – IFES (63)



ForPDI
Soluções abertas para elaboração e gestão do PDI
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O PDI como plano 
obrigatório que subsidia o 

desenvolvimento 
institucional

Há diversas leis e 
regulamentações que 

regem a elaboração do 
PDI

Não havia uma metodologia 
comum para 

desenvolvimento, nem 
instrumentos para 
acompanhamento

ForPDI
Contexto e limitações
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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 informações 
orçamentárias

Análise técnica
Investigação dos principais conceitos e legislação incluindo 

decretos, portarias e leis sobre o PDI nas IFES

Livro
Orientações práticas e estrutura de recomendação para 

elaboração do ForPDI nas IFES
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ForPDI
Metodologia e entregas
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ForPDI
Livro
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ForPDI
Material para capacitação on-line

https://www.youtube.com/watch?v=9ME7sPR55tk
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ForPDI
Software – Painel de Bordo
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ForPDI
Software – Painel de Bordo da Comunidade

Foco em resultados

Transparência

Controle social 



14

13

58

37

Outras instituições (MEC, FAB, SENAC, 
Fundação de apoio, entre outros)

Universidades

Institutos

108

ForPDI
Instituições que solicitaram acesso ao software



ForRisco
Sistema para gerenciamento de riscos



Software

Gestão de Riscos

Projeto 
ForRisco

Livro

Capacitação



Livro: é um documento de 
referência para suportar à 
implantação da metodologia 
ForRisco.



Capacitação on-line:
A capacitação on-line traz um conjunto 

de recursos disponíveis aos usuários



Software: a ferramenta conta 
com funcionalidades para 
auxiliar a tomada de decisão.



Obrigado!


