
Dia 18.12 
Equipe da Reitoria (Pró-Reitorias, Diretorias 
Sistêmicas, Departamentos e Assessorias) e as 
respectivas áreas sistêmicas correspondentes de 
atuação dos Campi

9h – 10h
Abertura e boas vindas

10h – 10h15
Coffee-break

10h15 – 12h
1ª Oficina de Planejamento: “Rodando o Ciclo 
do PDCA”

ETAPA 1 - Relacionar estratégia do Planejamento 
ao PAA 2018 (trabalho entre a equipe da 
Reitoria e as respectivas áreas sistêmicas 
correspondentes de atuação dos Campi)

Monitorar as metas/ações do PAA-2018, 
identificando a diferença entre o realizado e o 
que foi planejado em razão do encerramento 
do exercício, de forma a verificar se elas ainda 
podem ser alcançadas neste ano;

Selecionar as metas/ações que não podem ser 
alçadas neste ano conforme temporalizadas 
no plano, analisá-las quanto aos impactos 
do não atingimento, por meio da análise 
dos desvios (seja para melhor ou para 
pior) estabelecendo a ordem prioritária e, 
reprogramá-las ou não, para o próximo 
exercício;

Verificar se as metas/ações do PAA-2018 
estão alinhadas aos Objetivos Estratégicos, 
Programa de Gestão e Indicadores.

Produto: Revisão das atividades e 
monitoramento do Plano de Ação 2018.

12h –13h30
Intervalo

13h30 – 15h tarde

Continuidade do Trabalho dos GT’s (equipe 
da Reitoria e as respectivas áreas sistêmicas 
correspondentes de atuação dos Campi)

15h - 17h
ETAPA 2 - Relacionando a Estratégia do 
Planejamento Institucional ao Programa de 
Gestão (trabalho entre a equipe da Reitoria e as 
respectivas áreas sistêmicas correspondentes de 
atuação dos Campi)

Verificar se os objetivos estratégicos, metas 
e ações selecionadas estão alinhadas 
ao Programa de Gestão realizando um 
checklist para a implementação das políticas 
Institucionais relacionadas ao ensino, 
pesquisa, Pós-Graduação e inovação 
tecnológica, extensão, Indissociabilidade entre 
Ensino, Pesquisa e Extensão, estudantes, 
gestão de pessoas, gestão administrativa, 
internacionalização, infraestrutura, 
comunicação, Tecnologias de Informação, 
inclusão, Cultura, arte, esporte e lazer, etc.

Produto: Checklist do Programa de Gestão



Dia 19.12
Equipe da Reitoria (Pró-Reitorias, Diretorias 
Sistêmicas, Departamentos e Assessorias) e as 
respectivas áreas sistêmicas correspondentes de 
atuação dos Campi

9h - 10h
ETAPA 3 - Relacionando a estratégia do 
Planejamento Institucional aos Indicadores de 
Gestão

Verificar à priorização da escolha das metas 
e ações as quais as políticas sistêmicas da 
unidade de planejamento estão relacionadas, 
se ao selecioná-las levou em consideração 
à estratégia do Planejamento Institucional 
a análise comparativa dos indicadores 
desempenho.

Produto: relacionar análise comparativa dos 
indicadores desempenho à priorização da 
escolha das metas e ações do Pré-Plano de 
Ação

10h – 10h15
Coffee-break

10h15 - 12h
ETAPA 3 - Relacionando a estratégia do 
Planejamento Institucional aos Indicadores de 
Gestão

Verificar à priorização da escolha das metas 
e ações as quais as políticas sistêmicas da 
unidade de planejamento estão relacionadas, 
se ao selecioná-las levou em consideração 
à estratégia do Planejamento Institucional 
a análise comparativa dos indicadores 
desempenho.

Produto: relacionar análise comparativa dos 
indicadores desempenho à priorização da 
escolha das metas e ações
Pré Plano de Ação

12h –13h30
Intervalo

13h30 - 15h
2ª Oficina de Planejamento: “Aplicação de 
métodos e ferramentas complementares que 
auxiliam no Planejamento ao Plano de Ação”

ETAPA 4 

4.1 SMART
4.2 5W2H 

Equipe do Campus (Direção Geral e áreas 
sistêmicas dos Campi)

15h - 17h
Consolidação do Pré Plano de Ação das áreas dos 
Campi

Realizar a consolidação do Plano de Ação de 
forma que as iniciativas estratégicas estejam 
articuladas, em conjunto Reitoria e os Campi, 
sendo necessária a integração a partir das 
áreas de gestão por meio das políticas 
institucionais, dos objetivos estratégicos 
definidos no planejamento de longo prazo 
(PDI), elencadas por meio das metas e ações 
das Unidades de planejamento 



Dia 20.12
Equipe do Campus (Direção Geral e áreas 
sistêmicas dos Campi)

9h - 10h
Apresentação da consolidação do Pré Plano de 
Ação 2019 dos Campi por meio Relatoria, 20 
minutos por Campus

10h – 10h15
Coffee-break

10h15 - 12h
Apresentação da consolidação do Pré Plano de 
Ação 2019 dos Campi por meio Relatoria, 20 
minutos por Campus

12h –13h30
Intervalo

13h30 - 16h30
Apresentação da consolidação do Pré Plano de 
Ação 2019 dos Campi por meio Relatoria, 20 
minutos por Campus

16h30
Considerações Finais, Encaminhamentos e 
Encerramento


