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Este documento apresenta um roteiro da etapa participativa, com o propósito de 
subsidiar a construção do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unirg, 
apoiando os gestores, técnicos, acadêmicos e demais pessoas envolvidas na execução da 
atividade bem como permitir que qualquer parte interessada conheça, de forma 
transparente, o processo de desenvolvimento do Plano. 

O PDI será elaborado para um período de 5 (cinco) anos, constituindo-se no 
documento que identifica a Unirg, 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. 

A elaboração do PDI deverá explicitar o modo pelo qual o documento foi 
construído e a interferência que exercerá sobre a dinâmica da Unirg, tendo como 
pressuposto o atendimento ao conjunto de normas vigentes. É imprescindível, na 
elaboração do PDI, considerar como princípios, a clareza e a objetividade do texto, bem 
como a coerência, de forma a expressar a adequação entre todos os seus elementos, e a 
expressão da realidade, de forma a demonstrar a viabilidade do seu cumprimento integral. 
Ou seja, o texto do PDI deverá ser conciso e claro, contendo dados e informações 
relevantes para a análise de mérito da proposta e que permitam também, tanto à Unirg 
como às demais partes interessadas, identificar e monitorar o cumprimento das metas 
institucionais estabelecidas. 

Apesar da construção do PDI se fazer de forma livre, para que a Instituição 
exercite sua criatividade e liberdade, é necessária a abordagem dos 3 (três) princípios 
previstos na metodologia de elaboração do PDI, sendo: Princípios Pedagógicos; Princípios 
de Desenvolvimento Econômico e Social; e Princípios de Governança. Cada um dos 
princípios estão subdivididos em palavras chaves estruturantes, que auxiliam a expressar 
ações que contribuirão para alcançar a plenitude proposta pelos princípios estruturantes das 
ações que guiará a instituição para os próximos 5 (cinco) anos. 

Nesse sentido, para evolução da etapa participativa da construção do PDI, faz 
necessário que a comunidade acadêmica contribua de forma efetiva com elaboração de 
ações  em conformidade com o instrumento de “Construção Coletiva do PDI Unirg”. O 
instrumento integrante ao material, estrutura-se em um cruzamento matricial entre as 
palavras chaves dos princípios Institucionais, anteriormente apresentados, com as 
atividades fim de qualquer Instituição de Ensino Superior – Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Após o preenchimento do arquivo “Construção Coletiva do PDI Unirg” favor 
encaminhar a planilha para o e-mail pdi@unirg.edu.br , e se possível identificar seu vínculo 
com a IES, curso (s), departamento pertencente, contato e demais informações que julgar 
pertinente.  

Dúvidas e esclarecimentos entrar em contato no e-mail pdi@unirg.edu.br.  

Atenciosamente, 

 

Equipe PDI Unirg 2017/2021 


