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Estruturando seu PDI

● Após a construção de sua grade de metas, chegou a hora de 

estruturá-las em seu Plano de Desenvolvimento.

● Para colocar o plano em prática, responderemos algumas questões 

de alinhamento e nitidez das ações a serem tomadas e resultados 

esperados.

● Tão importante quanto definir metas e ações, é acompanhar seu 

status de execução, por isso, incluímos checkpoints



Check-points

● Você definirá momentos de check-points para cada uma das metas 

de seu PDI. 

● Nesses momentos você irá rever o planejado e o andamento e, se 

necessário, adaptar ou priorizar as metas estabelecidas.

● Esse acompanhamento é importante para a manutenção do plano e 

o sucesso de sua execução, evitando procrastinar e desistir.



CURTO PRAZO
(METAS PESSOAIS/PROFISSIONAIS PENSADAS PARA DE DOIS A SEIS MESES )

 O quê:

Escreva aqui os seus 
objetivos.

Por quê?

Justifique o motivo 
de esses objetivos 

serem os priorizados 
por você.

Quando?

Cada objetivo deve 
ser previsto para 
realização em um 

determinado período

Como?

O que você precisa 
fazer para atingir o 
objetivo traçado?

Habilidade 
envolvida

Qual habilidade a ser 
desenvolvida nesse 

plano de ação?

Check-point 1 Check-point 2

Aprender java Quero aplicar 
para vaga de 
pessoa 
desenvolvedora 
java

Até junho Aceleração de 
Java da Trybe

Java Janeiro - 
inscrição

maio - entrega 
do projeto final 

Metas em curto prazo



MÉDIO PRAZO
(METAS PESSOAIS/PROFISSIONAIS PENSADAS PARA DE SEIS A NOVE MESES )

 O quê:

Escreva aqui os seus 
objetivos.

Por quê?

Justifique o motivo 
de esses objetivos 

serem os priorizados 
por você.

Quando?

Cada objetivo deve 
ser previsto para 
realização em um 

determinado período

Como?

O que você precisa 
fazer para atingir o 
objetivo traçado?

Habilidade 
envolvida

Qual habilidade a ser 
desenvolvida nesse 

plano de ação?

Check-point 1 Check-point 2

Metas em médio prazo



LONGO PRAZO
(METAS PESSOAIS/PROFISSIONAIS PENSADAS PARA DE NOVE A DEZOITO MESES )

 O quê:

Escreva aqui os seus 
objetivos.

Por quê?

Justifique o motivo 
de esses objetivos 

serem os priorizados 
por você.

Quando?

Cada objetivo deve 
ser previsto para 
realização em um 

determinado período

Como?

O que você precisa 
fazer para atingir o 
objetivo traçado?

Habilidade 
envolvida

Qual habilidade a ser 
desenvolvida nesse 

plano de ação?

Check-point 1 Check-point 2

Metas em longo prazo



Hora da ação!

● É normal que na prática você encontre novos desafios que não foram 

mapeados durante a construção do seu plano. Para esses momentos, 

conte com aliados.

● Compartilhar o plano com colegas de turma ou trabalho, líderes, 

professores e familiares pode ajudar na manutenção de seu 

propósito e na construção de alternativas em situações imprevistas.



   Não esqueça: você é 
protagonista de sua carreira! 
Assuma o papel central e, sempre que 
precisar, peça ajuda a sua rede de apoio.


