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   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 2/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC

Brasília, 6 de janeiro de 2021.

Aos(Às) Senhores(as) Dirigentes das Ins�tuições Federais de Ensino Superior
 
Assunto: Capacitação on-line gratuita ForPDI.

 

 

Senhores(as) Dirigentes,
 

1. Cumprimentando-os(as) cordialmente, informamos que estão abertas as inscrições para a Capacitação em Planejamento Estratégico nas Universidades Públicas – Modelo ForPDI. A
Capacitação é uma parceria entre a Secretaria de Educação Superior deste Ministério da Educação (SESu/MEC) e a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

2. O planejamento estratégico nas universidades públicas é representado pelo Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI), que cons�tui tanto uma forma de avaliação das ins�tuições pelos
órgãos responsáveis, quanto um plano para a melhoria e o acompanhamento da implementação das ações estratégicas traçadas pelas Ins�tuições de Ensino Superior (IES), assim como um instrumento de
gestão pública.

3. Ao englobar elementos que influenciam a melhoria da qualidade do ensino, a uniformização das tarefas administra�vas e a gestão financeira eficiente, o PDI colabora para a realização
dos obje�vos de eficiência, eficácia, efe�vidade e transparência pública.

4. Dessa forma, o curso, com carga horária de 30 horas, contempla os fundamentos sobre estratégia aplicada ao setor público, apresentando ferramentas, técnicas e métodos para o
planejamento e a gestão estratégica, e, ainda, a estrutura do Plano de Desenvolvimento Ins�tucional proposta pelo Modelo ForPDI.

5. Os servidores públicos efe�vos e estáveis em exercício nas universidades federais poderão realizar inscrição no período de 05 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2021, acessando o sí�o:
h�ps://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/inscricoes/.

6. A capacitação, gratuita e ofertada na modalidade de educação a distância (EaD), poderá ser realizada no período de 08 de fevereiro de 2021 até 02 de abril de 2021.

7. Em anexo, encaminhamos informações detalhadas sobre o curso (2429660) e sobre o processo de inscrição (2429667).

8. Solicitamos apoio na ampla divulgação desta inicia�va, que se insere no projeto estratégico de Governança das Universidades Federais.

9. Desde já, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.
 

Atenciosamente,
 

 

EDUARDO GOMES SALGADO
Diretor de Desenvolvimento da Rede de IFES
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