
O PDU da sua unidade já foi
preenchido? Entenda a
importância para a universidade!
 

Plano de Desenvolvimento de Unidade ou, para os mais familiarizados,
apenas PDU. Já estamos na reta final do ano e uma das nossas
responsabilidades enquanto servidor da UFF é contribuir com a elaboração
do PDU das nossas unidades para este plano. Você sabe quais dados
devem constar no PDU da sua unidade, seja acadêmica ou administrativa?
Qual a importância deste trabalho para a universidade e quais os benefícios
para o planejamento das ações do seu setor?

O PDU é uma ferramenta de gestão, construída coletivamente, que auxilia a
unidade a priorizar e otimizar metas, além de proporcionar um alinhamento
das ações institucionais em todos os níveis. A priori, parece algo burocrático
e até mesmo complexo de ser feito, ainda mais quando estamos trabalhando
à distância. Mas se você conhece bem a realidade da sua área, fica muito
mais simples pensar e propor ações a curto e médio prazo e ainda
determinar a visão sobre aonde a sua unidade deseja chegar e como quer
ser reconhecida a longo prazo.

A Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento (PLAD), vinculada à
Pró-reitoria de Planejamento da UFF, tem o papel de orientar os setores da



universidade na elaboração do documento e dirimir as dúvidas das partes
interessadas ao longo deste processo. Aliás, o PDU nada mais é do que um
desdobramento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) cuja
versão vigente é o de 2018-2022 e tem como eixo central a reorganização
pós-expansão universitária. Enquanto este representa uma visão macro da
nossa instituição, englobando as principais perspectivas e objetivos da alta
gestão, o PDU norteia uma visão micro do planejamento da sua área,
justamente para alcançar as metas propostas no PDI.

Para melhor entendimento, é bom termos em mente que o Plano de
Desenvolvimento de Unidade visa desenvolver objetivos e ações
estratégicas em nível tático e operacional, a curto e médio prazo. Ou seja, é
algo pontual, específico, peculiar a cada setor acadêmico-administrativo, e
de acordo com as demandas inerentes ao mesmo. É neste documento, por
exemplo, que os servidores de uma determinada área vão descrever e
também definir (quando for o caso) os seguintes pontos:

- Histórico de implantação da unidade e o seu desenvolvimento 
- Cursos de graduação e pós-graduação, caso seja da área acadêmica 
- Perfil do corpo técnico, docente e discente, organograma e infraestrutura
do setor 
- Missão, visão e valores institucionais por um dado período e em
consonância com o PDI 
- Diagnóstico da unidade a partir de ferramentas já conhecidas por nós,
como análise SWOT ou FOFA, e outros indicadores 
- Plano de ação e metas 
- Plano de análise de problemas e monitoramento contínuo
 
A construção do documento traz ganhos não somente para cada área
acadêmica e administrativa da UFF, que tende a melhor se organizar e a
propor uma agenda de trabalho mais efetiva, como também para toda a
Instituição, no que tange à gestão de riscos, à tomada de decisões, à
otimização de recursos etc. Estes e outros benefícios do PDU para a
universidade serão apresentados em edições futuras do Comunica UFF, já
que nos dias 03 e 17 de dezembro teremos uma seção exclusiva aqui no
informativo para compartilharmos mais dados sobre este tema. Por
enquanto, confira desde já mais informações sobre o tema neste link: Guia
para elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade.

Parabéns aos oito pesquisadores da nossa Universidade que estão entre os
mais influentes do MUNDO, de acordo com o ranking elaborado pela revista
PLOS Biology.
 
O levantamento dos dados foi conduzido por um grupo da Universidade de
Stanford (EUA), a partir de métricas de publicações com ou sem autocitação
e proporção de artigos citados. Para o reitor da UFF, professor Antonio
Claudio da Nóbrega, o destaque dos nossos professores no ranking só

http://pdi.sites.uff.br/
http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/guia_pdu.pdf


reforça a excelência da nossa Universidade e o alto nível de produção
acadêmica, científica e tecnológica.
 
Confira o nome dos docentes reconhecidos:
 
- Gustavo André de Deus Carneiro Vianna (Odontologia)
- João Marciano Laerdo dos Reis (Engenharia Mecânica)
- Marcelo Silva Sarandy (Física)
- Marcos Flavio de Campos (Engenharia Metalúrgica - Volta Redonda)
- Norman Arthur Ratcliffe (Visitante do Programa de Pós-Graduação em
Ciências e Biotecnologia)
- Paulo Rangel Rios (Engenharia Metalúrgica - Volta Redonda)
- Roldan Muradian (Economia)
- Vitor Francisco Ferreira (Farmácia/Química)
 
Leia também a matéria na íntegra disponível no site institucional.
 
 

Pesquisadores da UFF, a FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro) está com inscrições abertas para 5 editais de
apoio a diversas áreas.
 
Inscreva-se até o dia 19 de novembro em algum dos três editais que visam
contribuir com trabalhos voltados para o combate ao novo coronavírus, a
prevenção a derramamentos de óleo no mar e o incentivo a cursos de pós-
graduação e instituições de ciência e tecnologia. Somados, essas propostas
representam um investimento de R$ 20 milhões na pesquisa fluminense.
 
Já dia 20/11 é o prazo para submissão de projetos ao edital inédito Espaço
Escola Inovadora, que pretende promover a inclusão social e a inserção
produtiva da população do Estado do Rio de Janeiro, através da atualização
de ferramentas de comunicação digital da sociedade e das novas demandas
do mercado de trabalho, especialmente na situação de pós-pandemia da
Covid-19.
 
Além destes, está aberto até o dia 14/12 o edital Programa Pesquisa para o
SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS).
 
Confira mais informações neste link: https://bit.ly/2INx7aP
 
 

https://bit.ly/32Wl166
https://bit.ly/2INx7aP


EGGP/PROGEPE promoveu cerca de 600 vagas para servidores em
cursos sobre novas tecnologias inclusivas de inovação

Proex informa padronização para solicitação de arte gráfica de divulgação
das ações de extensão

Resultado das Análises das Avaliações de Desempenho - Informativo 11

Posicionamento acerca de nota publicada na coluna do Ancelmo Gois, no
jornal O Globo

Relatório de Gestão da SOMA - Outubro/2020

Veja todos os informes

IV Novembro Negro da Escola de Serviço Social de Niterói
De 16 a 26/11, no canal Escola de Serviço Social UFF no Youtube 

Ateliê de Tradução e Criação, com Lawrence Flores-Pereira
Dia 19/11, às 15:00, pela plataforma Google Meets

CONGRESSO COMEMORATIVO "95 anos" Faculdade de Medicina e 37ª
Semana Científica da Faculdade de Medicina da UFF 
De 23 a 25/11, no canal Faculdade de Medicina da UFF no Youtube
 
Seminário Online: Sensibilização e Capacitação em Biossegurança -
Mapa de Risco 
Dia 23/11, às 17:00, pela plataforma Google Meets
 
IV SIENQUI - Simpósio de Engenharia Química 
De 23/11 a 04/12, pela plataforma Google Meets

Veja todas as lives

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail. 
Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF. 

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249 
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos
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