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Este relatório tem o 

objetivo de expor as 

realizações e entregas 

feitas pela 

Coordenação de 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

(PLAD) no ano de 

2020 conforme seus 

papéis e 

responsabilidades 

estabelecidos no 

Regimento Interno da 

Proplan.



Contexto 2020

A equipe da PLAD operou de forma remota durante 10

meses do ano de 2020 (de março a dezembro) em função

da necessidade de isolamento social oriundo da pandemia

causada pelo Covid-19.

Mesmo nesse novo formato, a coordenação cumpriu com

seu planejamento e manteve a execução de suas entregas.



Competências da PLAD

PLANO DE 

DESENVOLV. 

INSTITUCIONAL 

(PDI)

&

PLANO DE 

DESENV. DA 

UNIDADE

PDU

GESTÃO DE 

RISCOS E DE 

INTEGRIDADE

GESTÃO DE 

DADOS 

INSTITUCIONAIS

DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL

 Plano de Desenvolvimento das Unidades

(PDU): apoio às Unidades acadêmicas e

administrativas na elaboração e

monitoramentos dos seus PDUs.

 Plano de Desenvolvimento Institucional

(PDI): Apoio à COMADI na coleta, análise e

consolidação dos dados para mensuração de

indicadores e metas do PDI.

 Gestão de Riscos e de Integridade:

Identificação, análise, avaliação e tratamento

dos riscos dos processos organizacionais, além

da comunicação e consulta às partes

interessadas, e o monitoramento dos riscos e

dos controles internos.

 Gestão de dados Institucionais: organização

e facilitação do acesso a dados institucionais

necessários a tomadas de decisões

estratégicas e táticas e à submissão para

rankings universitários.



Realizações e entregas da PLAD em 2020

• Coleta dos dados e medição do 

desempenho dos indicadores do 

relatório anual do PDI 2018-2022 – Ano 

2019 (Jan, Fev e Mar) e Ano 2020 (Out, 

Nov e Dez).

• Apoio às reuniões da COMADI.

• Elaboração e divulgação do Guia PDU. 

(Mai)

• Oferta de curso online de capacitação 

no PDU. (Jun) – 42 servidores inscritos 

e 24 capacitados.

• Análise e feedback na elaboração do 

PDU das Unidades: INFES, PROAD e 

SRI.

• Coordenação da elaboração do PDU 

da Proplan. (Ago-Dez)

• Apresentação e mobilização de pró-

reitores, superintendentes e diretores 

para apresentação da metodologia de 

elaboração do PDU em reunião da 

Governança. (Jun)

• Coleta, análise e submissão 

de dados institucionais para 

Clarivates.

• Coleta, análise e submissão 

de dados institucionais para 

QS Top Universities.

PDI & PDU Gestão de Riscos e de Integridade

Aumento de 

319 % no nº 

de riscos 

analisados 

em 

comparação 

a 2019

Para acessar o relatório de gestão de 

riscos clique aqui.

Gestão de dados

• Participação nas Comissões 

de Gestão do Teletrabalho e 

Revisa-UFF.

• Participação na Comissão, 

elaboração e revisão do 

Relatório de Gestão.

Outras atividades 

da PLADAumento de 385% 

no nº de processos 

analisados em 

comparação a 

2019

http://www.uff.br/?q=resultados-da-gestao-de-riscos


Principais
desafios de 
2020

• Falta de disponibilidade dos donos de processos para colaborar e

participar na gestão de riscos de processos.

• Baixa participação dos membros na Comissão de Gestão de

Integridade.

• Baixo controle sobre a quantidade de unidades que estão elaborando

seu PDU.

• Dificuldade de obtenção de dados e indicadores institucionais junto aos

setores.



Planejamento para 2021

• Manter a elevação no nº de processos com riscos

identificados, analisados e monitorados na Universidade

• Estimular a participação dos membros da Comissão de

Gestão da Integridade por meio de parceria com EGGP para

oferta de cursos de capacitação

• Divulgar nos veículos oficiais da UFF informações de apoio

na elaboração dos PDUs

• Apoio à oferta de cursos de capacitação no PDU e em

Gestão de Riscos

• Criar mapa de indicadores e informações institucionais

• Apoiar, analisar e dar feedback na elaboração dos PDUs

• Finalizar PDU da Proplan

• Fornecimento de dados institucionais quando requisitado


