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PLATAFORMA FOR 
Transformação digital na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica.  

 

Sobre  

Para ajudar universidades e institutos federais de educação, a RNP está 

disponibilizando a Plataforma For. A solução é composta de softwares, cursos 

de capacitação on-line e metodologia para auxiliar no desenvolvimento do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e para criar um modelo de gestão 

de riscos. Com a ferramenta, os gestores potencializam processos 

organizacionais, melhoram a eficácia da gestão financeira e dispõem de mais 

informações para a tomada de decisões. 

Resumo 

 

A RNP apoiou o MEC na disponibilização em nuvem da ferramenta tecnológica 

que auxilia na criação do Plano de Desenvolvimento Institucional e no 

Gerenciamento de Riscos das instituições da Rede Federal de Educação.  

Ela contempla um conjunto de soluções, também conhecidas como ForPDI e 

ForRisco, que tem a missão de motivar as melhores práticas de planejamento 

estratégico para a gestão nas organizações, provocar a reflexão e gerar valor 

agregado e conhecimento. 

A ForPDI auxilia a elaboração e gestão do Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Com ela, é possível planejar, implementar e controlar ações 

estratégicas traçadas pelas instituições, bem como promover melhorias na 

uniformização das tarefas administrativas, impactando positivamente a 

qualidade do ensino. O sistema foi desenvolvido para suportar a ação e a 

gestão estratégica nas instituições, levando em conta questões específicas 

relacionadas à Rede Federal de Educação e às legislações que a regem. 

Com a ForRisco (Gerenciamento de Riscos), torna-se factível organizar, 

analisar, planejar e monitorar os riscos iminentes dos processos 

institucionais, de forma a utilizar um conjunto de técnicas a fim de 

direcionar o tratamento adequado dos riscos e com isso desenvolver os projetos 

de forma mais segura, além de minimizar os efeitos dos danos acidentais, 
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direcionando o tratamento adequado aos riscos que possam causar danos aos 

projetos, às pessoas, ao meio ambiente e à imagem da organização. 

A Plataforma For conta com um comitê de melhorias que é composto por 

representantes do MEC (SETEC e SESU), RNP, Universidades e Institutos os 

quais se reúnem periodicamente para avaliar as solicitações de melhorias e 

prioriza-las visando manter a Plataforma For sempre atualizada e alinhada 

com as necessidades de comunidade usuária. 

Comunidade beneficiada 

A Plataforma FOR está disponível para todos os institutos e universidades 

federais do país. Já é usada por 14 dos 41 institutos federais e por 37 das 

69 universidades.  

Resultados 

Com a plataforma, a RNP pretende auxiliar universidades e institutos federais 

a administrar melhor suas unidades públicas de ensino, com a adequação a 

normas estabelecidas pelo poder público, a gestão eficiente dos recursos 

financeiros e o alinhamento de boas práticas de governança. 

 

Um dos pontos fundamentais na gestão é o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). O documento traz todo o planejamento estratégico 

desenvolvido pela administração, elencando os objetivos para um período de 

cinco anos. É uma obrigação das instituições apresentar esse plano, que também 

contém dados atualizados sobre o andamento das metas estipuladas. 

 

Em 2022, foram implementadas melhorias nas soluções ForPDI e ForRisco, em 

especial a adequação à LGPD, alterações na segurança de acesso, responsividade 

para utilização em tablet e celular, plataforma em nuvem, capacitação com 

certificado pelo ENAP e equipe especializada para atender chamados, 

melhorando a experiência do usuário com a Plataforma For. 

 

A ForPDI é baseada em ferramentas conhecidas, como a análise SWOT, o Balanced 

Scoredcard (BSC), o Planejamento Estratégico Situacional (PES), Canvas e 

construção de cenários. A ForRisco é uma plataforma de código aberto que 

permite acompanhar e gerir os riscos advindos dos processos desenvolvidos 

pelas instituições públicas. 

 


