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O PDI 2018-2022



O PDI 2018-2022 da UFF está em construção!



O que é PDI?



O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) consiste num documento em que se 

definem a missão da instituição de ensino superior, a política pedagógica institucional e as 

estratégias para atingir suas metas e objetivos, refletindo a política de estado da 

universidade.



As dificuldades que se apresentam no cenário nacional 

colocam em xeque a continuidade da universidade pública, 

laica, gratuita e de qualidade, impondo a necessidade de uma 

política de estado estratégica, estabelecendo-se metas claras 

a atingir, com responsabilidade social, que garantam nossa 

autonomia, sustentabilidade e excelência.



Papel da gestão



Papel da gestão

O PDI deve orientar o(a)s 

gestore(a)s, atuais e futuros, 

na construção de um plano de 

gestão anual voltado para o 

alcance das metas

estabelecidas no PDI.



O processo de construção

O PDI deve ser construído por 

toda a comunidade 

universitária (docentes, 

discentes, técnicos/as) e 

comunidade externa, que 

atuarão como construtoras e 

fiscais da obra.



Um por todo(a)s e todo(a)s pela UFF!



Em que fase nos 
encontramos?
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Organização
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da Matriz
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Comunidade 

universitária

Comissão 

PDI
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Faseamento Marco/2018

Comissão 

PDI CUV



A UFF do amanhã: 
Como será? Responda 

quem quiser...



Chamada

Acesse o site pdi.sites.uff.br e 
preencha o formulário eletrônico, 

atribuindo pesos aos pontos da 
matriz do PDI 2018-2022 até

20/09/2017.

Participe!

A sua colaboração é imprescindível
para o estabelecimento de 

estratégias, indicadores e metas do 
PDI 2018-2022.



Todo(a)s somos partícipes ativos do Desenvolvimento
Institucional na UFF…

Seja o fiscal e construtor desta obra!



Mais informações

pdi@id.uff.br

Contato:Site:

pdi.sites.uff.br
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Discente: Lucas Getirana de Lima.


