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Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da Pró-reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento – PPLAN, até dezembro de 2018, referente às ações planejadas no PES.
Pretende-se conhecer de que forma a PPLAN tem alcançado seus objetivos e quanto tem
contribuído para UFSJ atingir os objetivos estratégicos. Visa, também, identificar o grau de
efetividade das ações, o índice de não cumprimento das ações planejadas, o nível de vulnerabilidade
frente aos riscos conhecidos, dentro outros dados relevantes para a tomada de decisões desta
unidade e da UFSJ.

Não foram elaborados indicadores específicos, além dos indicadores básicos de vulnerabilidade e
prevenção de riscos, a fim de contribuir com a UFSJ em suas análises estratégicas. A PPLAN
reconhece a necessidade e importância de estabelecer tais indicadores e se compromete a implantá-
los no ciclo de 2019.

Cabe esclarecer que cada índice, indicador ou dado apresentado é analisado visando esclarecer os
motivos que levaram ao cumprimento ou não de determinadas ações ou respostas aos riscos.

Objetivos previstos no PES - Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - PPLAN

Os objetivos propostos são:

1. Realizar a reestruturação da PPLAN
2. Implantar o Plano de Logística Sustentável inserido na agenda ambiental da administração

pública - Agenda A3P
3. Implantar o Orçamento Participativo na UFSJ
4. Elaborar o PDI (2019-2023)
5. Elaborar e acompanhar o Plano Estratégico Setorial - PES (2017-2020), englobando o Plano

de Gestão de Riscos, Integridade e Governança Institucional
6. Melhorar os processos/procedimentos administrativos da PPLAN para atingir maior

qualidade das atividades executadas.

Realização de ações por objetivo
Objetivo 1: Realizar a reestruturação da PPLAN

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G2 - Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas
visando sua manutenção, segurança e acessibilidade

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES: 57% de
ações realizadas. Em valores absolutos temos 7 ações previstas, das quais 4 foram concluídas.

Dados qualitativos positivos: A reestruturação da PPLAN inclui ações que abrangem desde o
mapeamento dos problemas físicos e administrativos até a discussão participativa sobre o novo
regimento interno e organograma. O novo Regimento da PPLAN inclui o setor de Convênios
(criado em 09 de abril), o Núcleo de planejamento estratégico NUPLAN e a incorporação da DIFIN
à PPLAN. O referido regimento foi encaminhado ao CONSU para apreciação. A estrutura de
pessoal, física e atribuições está devidamente definida de acordo com o novo organograma.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 43%, das
7 ações duas estão em elaboração e 1 não foi realizada.



Dados qualitativos negativos: As duas ações no status “em elaboração” dizem respeito à vinda da
Divisão Financeira para a PPLAN e a aprovação do regimento interno da PPLAN pelo CONSU. A
primeira foi discutida porém ainda não ocorreu a definição, uma vez que depende de decisões que
extrapolam a autonomia da pró-reitoria. Já o novo regimento da PPLAN foi encaminhado para
apreciação porém não entrou na pauta daquele conselho.
Em consêquencia das duas ações ainda em andamento, a ação de implantação o novo organograma
físico e administrativo ficou impossibilitada de ser realizada.

Objetivo 2: Implantar o Plano de Logística Sustentável inserido na agenda ambiental da
administração pública - Agenda A3P

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G1 - Promover o desenvolvimento profissional e a
qualidade de vida no trabalho

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 63% - 5
ações concluídas do total de 8 planejadas.

Dados qualitativos positivos: As ações finalizadas referem-se à participação de servidores da
PPLAN na Comissão Temporária de Sustentabilidade da UFSJ. Dois servidores da PPLAN irão
integrar também a Comissão Permanente, de forma a contribuir para o desenvolvimento das ações
de sustentabilidade e cumprimento da legislação pertinente ao tema.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 37% , ou
seja 3 ações não realizadas.

Dados qualitativos negativos: Há ainda três ações que não foram realizadas e por isso foram
reprogramadas para 2019. Tais ações dependem da nomeação da Comissão Permanente de
Sustentabilidade. São elas: Definição do método de acompanhamento e monitoramento do plano de
ação; Estabelecer os indicadores de sustentabilidade para acompanhamento; Integrar o PLS com as
ações em desenvolvimento na UFSJ.

Objetivo 3: Implantar o Orçamento Participativo na UFSJ

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G5 - Desenvolver a gestão orçamentária de forma
transparente e participativa

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 70% , 7
ações realizadas do total de 10 planejadas.

Dados qualitativos positivos: Esta ação refere-se basicamente à implantação da nova Matriz de
Distribuição Interna de Recursos, que tem sido feita, nos últimos anos, a partir de dados históricos,
insustentável para a realidade da UFSJ. Foram realizadas as ações iniciais de elaboração das
matrizes de departamento e coordenação, com dados confiáveis obtidos na Pró-reitoria de Ensino de
Graduação. A matriz também foi apresentada à Reitoria para ajustes e em seguida, submetida à
Congregação, conforme previsão.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 30%, 3
ações não realizadas do total de 10 planejadas.



Dados qualitativos negativos: As ações ainda não realizadas são: Plenárias para apresentação das
matrizes para comunidade; Definição de cronograma e modelo de audiências públicas para escolha
de ações prioritárias anuais; Aplicação da matriz para distribuição orçamentária. Pode-se justificar a
não realização dessas ações por problemas de logística e agenda dos envolvidos.
Fatores limitantes também podem ser considerados neste objetivo, a saber: a necessidade de
introdução gradual da aplicação da matriz de distribuição orçamentária, pois haverá alteração direta
no montante de recursos que cada departamento e coordenação irá receber e por este motivo deve
ser bem definida e discutida de forma participativa.

Objetivo 4: Participar da Organização e Elaboração do PDI (2019-2023)

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: A1 - Assegurar a excelência em ensino, pesquisa e
extensão

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 100% - das
6 ações previstas foram realizadas.

Dados qualitativos positivos: A elaboração do PDI acontece de forma representativa, ou seja, o Pró-
reitor da PPLAN é membro do Comitê oficialmente nomeado para a elaboração deste plano,
auxiliando os demais membros em um trabalho em equipe. A portaria de nomeação do Comitê
Executivo para a elaboração do PDI foi publicada em 28/08/2018 sob nº 492. A partir daí foram a
PPLAN subsidiou a elaboração do PDI, além de compor a comissão de desenvolvimento do PDI.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 0% - não
há ações em atraso.

Dados qualitativos negativos: não há ações em atraso.

Objetivo 5: Elaborar e acompanhar o Plano Estratégico Setorial - PES (2017-2020), englobando o
Plano de Gestão de Riscos, Integridade e Governança Institucional

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Promover a reestruturação administrativa com o
mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos
Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 64% -
Foram realizadas 14 ações de 22 ações planejadas.

Dados qualitativos positivos: O objetivo de implementar e desenvolver o PES das unidades da UFSJ
se iniciou em 2017, num primeiro ciclo de estabelecimento e acompanhamento de objetivos. Em
2018 este ciclo foi aprimorado para toda a UFSJ e, tendo por base os eixos estratégicos da
Instituição, a PPLAN definiu suas ações que culminarão na prestação de contas anual ao TCU,
juntamente com as demais unidades.
Resumidamente, estão sendo realizadas as ações: definição do modelo e cronograma de implantação
do PES UFSJ; plenárias com as setoriais para apresentação do PES; acompanhamento do Núcleo de
Planejamento junto às setoriais visando proporcionar apoio na elaboração dos PES Setoriais, bem
como controle das ações planejadas; elaboração de relatórios periódicos à direção máxima da
instituição;

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 36% - 8
ações não realizadas mas dentro do programado para serem realizadas até março de 2019.

Dados qualitativos negativos: As ações ainda não realizadas possuem conectividade umas com as



outras e demandam interação entre as unidades e a PPLAN. Tratam-se de ações relacionadas à
elaboração do Relatório de Gestão da UFSJ a ser encaminhado ao TCU. As ações desse relatório só
são possíveis de serem realizadas a partir do recebimento dos dados enviados pelas setoriais. Em
suma, são elas: conferência dos dados específicos das áreas especiais da gestão e demais unidades;
elaboração do RG pelo NUPLAN; ajustes finais do RG; encaminhamento do RG à SOCES;
Apresentação com os relatores CONDI e CONSU; publicação do RG 2018 no e-contas do TCU.

Objetivo 6: Melhorar os processos/procedimentos administrativos da PPLAN para atingir maior
qualidade das atividades executadas.

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G4 - Promover a reestruturação administrativa com
o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 60%, 25
ações planejadas, 15 realizadas.

Dados qualitativos positivos: Foram mantidas nesse objetivo as ações previstas para 2017, além das
de 2018 e as ações ditas “contínuas” realizadas, especificamente, pelo Setor de Planejamento
Orçamentário (SEPLO). A característica e abrangência do objetivo proposto demandou de todos os
setores da pró-reitoria, ações que pudessem contemplá-lo.
As ações previstas para o NUPLAN foram cumpridas. Essas relacionam-se com a logística
institucional visando o cumprimento dos prazos para elaboração do Relatório Anual de Gestão a ser
enviado ao TCU.
As ações realizadas pelo SEPLO são: aprimoramento do controle de despesas da UFSJ;
acompanhamento das contas no SIMEC; uso do SIMEC como ferramenta oficial das ações
orçamentárias; elaboração da proposta orçamentária a ser enviada para CONDI.
O SETOR definiu o calendário de ajustes e remanejamentos orçamentários para o corrente
exercício.
O SECOC redefiniu o controle e acompanhamento da vigência de controtos; definiu a capacitação
para os fiscais contratuais; implantou a orientação administrativa contratual; (...)
O SECAP, que foi criado em abril de 2018, finalizou as seguintes ações: readequação os modelos de
documentos utilizados pelo SECAP; implantação do controle de tramitação dos processos;
atualização do sítio eletrônico do SECAP; e capacitação externa da servidora do SECAP.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 40% - 5
ações em elaboração e 5 ações não realizadas.

Dados qualitativos negativos: Fatores limitantes como questões orçamentárias e de pessoal
influenciaram a realização destas ações, principalmente no que tange à capacitação externa e
específica dos servidores para a realização de seus trabalhos. O novo Setor de Convênios, teve um
agravante, o desafio de se estruturar enquanto realiza seus trabalhos cotidianos, de grande volume.
Nesse setor, à partir de setembro, com a saída de uma servidora para outra IFES, somente uma
servidora permaneceu. Esse fato vem tendo forte impacto no cumprimento das ações.
Ações não realizadas ou em elaboração:
SEPLO: Elaboração dos indicadores do TCU - os dados já foram demandados das setoriais mas a
ação ainda não foi concluída.
SETOR: Distribuição orçamentária baseada em padrões, a partir da aprovação da matriz de
distribuição orçamentária aprovada na UFSJ. Devido ao fato de a matriz não ter sido aprovada, a
ação não foi realizada.
SECOC: Capacitação externa de servidores em orientação administrativa contratual. Essa atividade
está em andamento mas não concluída. Apenas um servidor participou de treinamento durante o



exercício. A outra ação “Definição de datas da capacitação de fiscais contratuais” não foi realizada,
pois depende de definição do cronograma de capacitação do PROGP. A última ação não realizada
foi a “Definição e implantação dos documentos padronizados” pois depende de autorização do
diretor e pró-reitor de planejamento juntamente com a pró-reitora de administração.
SECAP: pela falta de pessoal e infraestrutura adequada não foram realizadas as seguintes ações:
evisar a Resolução 007 CONDI de 29/08/2016 que trata do relacionamento da UFSJ e FAUF;
Revisar a Resolução 058 CONSU de 27/11/2006 que regulamenta a celebração de termos de
natureza administrativa e acadêmica; Implantar a metodologia de acompanhamento e execução dos
convênios; e Utilização do SICONV como ferramenta de acompanhamento e controle dos
convênios.

Gestão de Riscos



Objetivo 1: Realizar a reestruturação da PPLAN

Índice de Vulnerabilidade: 33% - cada ação definida neste objetivo teve uma resposta ao risco
mapeada. Foram ao total 6 respostas preventivas aos riscos, dentre reduzir os riscos e compartilhar
os mesmos. São eles: 1 nível de risco médio, de ação já realizada; 4 níveis de risco alto, sendo 1
ação já realizada, duas em elaboração e 1 não realizada; 1 nível de risco extremo, a ser
compartilhado.

Índice de Prevenção aos riscos : 33% das ações de prevenção ao risco já foram realizadas de forma
participativa, que são aquelas que se referem ao diagnóstico dos problemas administrativos e físicos
da PPLAN.

Respostas em andamento: Duas das seis respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos
estão em andamento, são elas: manter o diálogo entre os servidores da pró-reitoria e compartilhar
com a Divisão Financeira o mapeamento das atribuições da unidade e novo regimento interno.

Objetivo 2: Implantar o Plano de Logística Sustentável inserido na agenda ambiental da
administração pública - Agenda A3P

Índice de Vulnerabilidade: 50% - metade das 8 respostas preventivas aos riscos, todas elas
mapeadas com a ação de “reduzir”, não foram realizadas. Os níveis de risco variam entre baixo,
médio e alto, sendo importante salientar que as ações de risco alto ainda têm seu prazo de realização
válido (2019).

Índice de Prevenção aos riscos : 50% das ações de prevenção ao risco foram realizadas, sendo 3 de
risco baixo e uma de risco médio. A disponibilidade e interesse de três servidores da PPLAN em
integrar a Comissão Temporária de Sustentabilidade foi essencial para a realização das ações de
forma contínua.

Respostas em andamento: Não há respostas “em andamento”, porém é fundamental que a Política de
Sustentabilidade e Regimento Interno sejam aprovados pelo CONSU, para subsidiar os trabalhos da
Comissão.

Objetivo 3: Implantar o Orçamento Participativo na UFSJ

Índice de Vulnerabilidade: 40% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos (uma para
cada risco identificado). Contudo, quatro respostas aos riscos não puderam ser realizadas: uma
encontra-se “em elaboração” - risco médio, e as demais encontram-se “não realizadas” - risco alto,
porém estas últimas possuem prazo para dezembro/2018 e janeiro/2019. Das três ações de risco
extremo, duas foram realizadas dentro do prazo inicial estipulado e uma precisou ser reprogramada.

Índice de Prevenção aos riscos : 60% das ações de prevenção de risco foram realizadas com redução
ou compartilhamento do risco. Houve esforço e comprometimento dos servidores responsáveis pela
ação na PPLAN para adequar a matriz às exigências da reitoria e finalizá-la para aprovação.

Respostas em andamento: O objetivo encontra-se em realização como um todo; a Matriz foi
apresentada à Congregação e aguarda manifestações dos membros.



Objetivo 4: Elaborar o PDI (2019-2023)

Índice de Vulnerabilidade: 25% - foram planejadas 4 respostas preventivas aos riscos (uma para
cada risco identificado). Delas, três foram realizadas, uma de cada um dos três níveis de risco:
baixo, médio a alto. A ação ainda não finalizada possui risco operacional baixo e aceitável, porém
será concluída com a finalização do PDI pelo Comitê designado.

Índice de Prevenção aos riscos : 75% - foram realizadas as três ações de risco operacional que
subsidiaram os inícios dos trabalhos do Comitê.
Respostas em andamento: A ação que encontra-se em andamento neste objetivo da PPLAN é
subsidiar a elaboração do PDI 2019/2023.

Objetivo 5: Elaborar e acompanhar o Plano Estratégico Setorial - PES (2017-2020), englobando o
Plano de Gestão de Riscos, Integridade e Governança Institucional

Índice de Vulnerabilidade: 45% - este percentual de ações tem seu prazo de realização previsto para
novembro de 2018 a março de 2019 e risco baixo ou médio. Um risco extremo é a não realização do
Relatório de Gestão 2018, que deve ser compartilhado com a Reitoria.

Índice de Prevenção aos riscos : 55% - as 22 ações previstas neste objetivo foram estabelecidas em
conjunto com a equipe da DPLAG que trabalhou para que cada etapa estipulada garantisse a
execução da etapa seguinte.
Respostas em andamento: O cronograma tem sido cumprido corretamente de forma a garantir a
finalização do Relatório de Gestão no prazo correto para envio ao TCU.

Objetivo 6: Melhorar os processos/procedimentos administrativos da PPLAN para atingir maior
qualidade das atividades executadas.

Índice de Vulnerabilidade: 52% - foi planejada 1 resposta preventiva ao risco para cada ação
mapeada. As ações de baixo e médio nível de risco foram realizadas ou estão em elaboração; as
ações de risco médio e extremo serão reduzidas e compartilhadas.
Índice de Prevenção aos riscos : 48% - todos os setores têm cumprido o cronograma de ações
estabelecido de forma a fomentar 100% de ações realizadas ao final do ciclo 2018.

Respostas em andamento: Sete ações estão em andamento, sendo a maioria do Setor de Convênios,
que demanda grande atenção inicial de estruturação.



FORMATAÇÃO

1. Fonte do texto: Times New Roman, estilo normal, tamanho 12;
2. Fonte dos quadros e tabelas: Times New Roman, estilo normal, tamanho 10;
3. Formato do papel: A4 (210 x 297 mm);
4. Medidas de formatação do relatório:

a) Margem superior: 2,5 cm;

b) Margem inferior: 1,5 cm;

c) Margem direita: 1,5 cm;

d) Margem esquerda: 2,5 cm;

e) Espaçamento entre linhas (espaço): simples

5. Os quadros e tabelas devem conter numeração em algarismo arábico, seguida do título, na parte
superior, e ainda a indicação da fonte de onde foram extraídas as informações, que deve figurar na
parte inferior.


