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Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), até a presente data, referente às ações planejadas no PES.
Pretende-se conhecer de que forma a PROGP 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.

A fim de contribuir com a instituição em suas análises estratégicas foram elaborados os seguintes
indicadores:

Objetivos Indicador de desempenho

Objetivo Estratégico 1 Número de servidores capacitados ou qualificados.

Objetivo Estratégico 2 Número de servidores que participaram das ações.

Objetivo Estratégico 3 Quantidade de dados e informações disponibilizadas.

Objetivo Estratégico 4 Número de servidores que participaram das ações.

Objetivo Estratégico 5 Número de assuntos revistos, normatizados e padronizados.

Objetivo Estratégico 6 50% de melhoria do nível de satisfação da equipe.

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 - PROGP

Os objetivos propostos são:

Objetivo 1: Promover a capacitação e a qualificação contínua dos servidores, conciliando os
interesses pessoais aos organizacionais.
Objetivo 2: Criar mecanismos para reconhecimento e valorização dos servidores.
Objetivo 3: Otimizar o acompanhamento do servidor ao longo de sua vida funcional.
Objetivo 4: Promover a saúde e a qualidade de vida dos servidores.
Objetivo 5: Criar normas, fluxos e procedimentos administrativos para gestão otimizada e integrada
de pessoas.
Objetivo 6: Estabelecer uma gestão democrática e participativa primando por uma comunicação
eficaz e transparente.

Realização de ações por objetivo

Objetivo 1: Promover a capacitação e a qualificação contínua dos servidores, conciliando os
interesses pessoais aos organizacionais.

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

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:



O objetivo 1 foi estruturado em 04 ações, das quais 02 foram realizadas. Aproximadamente 65% já
foram realizadas.

No que se refere a dados quantitativos, a realização das ações vinculadas a este objetivo geraram:
 100% do módulo de Capacitação do SIGRH funcionando;
 35 cursos de capacitação promovidos a partir da implantação do módulo de Capacitação,

perfazendo 564 horas;
 710 inscrições em cursos realizadas via módulo do SIGRH;
 60% dos inscritos em cursos em 2017 e 84% dos inscritos em curso em 2018 concluíram os

mesmos;
 7% dos inscritos ainda estão realizando os respectivos cursos;
 80 novos servidores foram atendidos no novo formato do Programa de Integração;
 13 servidores atuaram como palestrantes, num total de 8 horas, no Programa de Integração;
 05 cursos de capacitação geraram cartilhas para serem usadas na promoção de transferência

de conhecimento a servidores recém-alocados na UFSJ;
 57 servidores foram contemplados pelo PQUALIS.
 chefias dos 03 campi fora de sede treinadas sobre o funcionamento do Módulo de Avaliação

Funcional.

Dados qualitativos positivos:

As ações planejadas para o Objetivo 1 foram:

1. Implantar o módulo de Capacitação do SIGRH. (Concluída)
2. Reestruturar o programa de integração de novos servidores. (Concluída)
3. Promover a transferência de conhecimento a servidores recém-alocados nos setores/unidades da
UFSJ. (Em elaboração)
4. Instituir política de capacitação, qualificação e desenvolvimento de servidores. (Em elaboração)

Sobre a primeira ação, destaca-se que o módulo de Capacitação está implantado e em pleno
funcionamento, do ponto de vista técnico e operacional. Tanto a PROGP quanto o público usuário
(servidores técnico-administrativos, docentes e instrutores de cursos) estão usufruindo dos benefícios
advindos da utilização do módulo de Capacitação. Dentre esses benefícios, é possível citar:

 agilidade e facilidade de realizar inscrição em eventos de capacitação;
 possibilidade de realização on-line de avaliação de impacto e reação dos cursos;
 maior comodidade e agilidade para o gestor de cursos e para o aluno na emissão de

certificados;
 eficiência garantida à gestão no que se refere à obtenção de informações sobre os cursos,

inscritos e participantes nos eventos de capacitação;
 criação de banco de talentos de possíveis instrutores para eventos futuros.

Visando uma maior dinamicidade e efetividade na implantação, a subação “Elaborar tutorial para o
usuário” foi alterada para “Elaborar passo-a-passo do uso do módulo”.

Sobre a segunda ação, destaca-se o aspecto dinâmico resultante da reestruturação do Programa de
Integração de novos servidores, com palestras específicas para as carreiras de Técnico-
administrativos e Docentes, aproximando a teoria da prática ao abordar temas de interesse para a
carreira de cada categoria.

A terceira ação está em fase de elaboração, na qual já foram definidas as áreas críticas na
transferência de conhecimento institucional. Além disso, a subação de constituição de grupos de
trabalho para elaboração do manual prático foi alterada para “Reunir cartilhas dos eventos de



capacitação promovidos pela UFSJ para compor manuais práticos de atuação”.

No que se refere a quarta ação, o que já foi executado trouxe como aspecto positivo a elaboração e
implementação de nova política de apoio à qualificação dos servidores, com publicação de
Resolução e de editais semestrais para oferta dos incentivos. Também houve a reestruturação do
Plano Anual de Capacitação, com apoio da Assessoria de Comunicação que concebeu nova
identidade ao material, facilitando a divulgação, melhorando a apresentação ao público-alvo e
proporcionando maior fluidez e objetividade na elaboração de planos futuros. Além disso, o
levantamento de necessidades de capacitação passou a contar com mais uma frente, ou seja, o
levantamento é realizado quando da avaliação funcional e também em consulta anual eletrônica, via
SIGRH. Trata-se de uma ação permanente que se aperfeiçoa e se aprimora com o tempo. Em 2018
foi realizado novo Planejamento de Necessidades de Capacitação para subsidiar a construção do
Plano Anual de Capacitação 2019.

Sobre a subação de Avaliação Funcional, foi realizado estudo do módulo, elaborado tutorial inicial
para Gestão de Desenvolvimento Humano (GDH) e executados testes pela equipe PROGP para
conhecimento do módulo. Além disso, a subação “Implantar módulo teste no âmbito da PROGP” foi
alterada para “Realizar treinamentos com as chefias usuárias do sistema”, levando-se em
consideração que haverá uma otimização do tempo para a implantação e efetiva utilização do
módulo a partir de 2019.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:

As 04 ações planejadas resultaram em 35 subações pactuadas. Destas, 01(0,3%) subação não foi
realizada.

Outros dados negativos associados a aplicação das ações:
 30% dos inscritos por meio do módulo de Capacitação do SIGRH não compareceram aos

cursos;
 10% dos inscritos para o Programa de Integração não compareceram.

Dados qualitativos negativos:

A não execução da subação planejada, por vezes, gerou dúvidas, retrabalho e sobrecarregou os
setores envolvidos na prestação de serviços. No entanto, não impediu a execução da ação.

Os servidores, que se inscreveram e não realizaram os cursos de capacitação, ocuparam vagas que
poderiam ter sido aproveitadas por outros servidores.

O programa de Integração traz um volume enorme de informações, por ser condensado, o que exige
alto grau de atenção dos interessados.

As cartilhas elaboradas que serão direcionadas aos servidores recém-alocados ainda não foram
divulgadas, por ser necessário trabalhar/formatar o material didaticamente, para
publicação/divulgação.

Algumas chefias não participaram do treinamento sobre o módulo de avaliação funcional, o que
poderá dificultar o preenchimento completo, correto e objetivo de informações no sistema. Para
minimizar esse problema, ebalorou-se um tutorial para auxiliar o cadastro de dados.



Objetivo 2: Criar mecanismos para reconhecimento e valorização dos servidores.

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

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:

O objetivo 2 foi estruturado em 03 ações, das quais 01 foi realizada e aproximadamente 38% das
demais foram executadas.

No que se refere a dados quantitativos, a realização da ação vinculada a este objetivo gerou:
 06 eventos na semana do servidor em 2017, ou seja, 01 evento em cada campus da UFSJ;
 04 atividades para cada evento.

Dados qualitativos positivos:

As ações planejadas para o Objetivo 2 foram:
1. Implantar programa de reconhecimento (por meio de medalha e certificado) dos serviços
prestados e das melhores práticas no âmbito da UFSJ. (Em elaboração)
2. Implantar o programa “dar voz ao servidor”. (Não realizada)
3. Promover ações para comemorar a semana do servidor ativamente em todos os campi. (Realizada)

No que se refere a ação realizada (ação 3), destaca-se que o tema desenvolvido e trabalhado na
Semana do servidor de 2017 foi o envolvimento dos colaboradores com a UFSJ, buscando fomentar
o sentimento de pertencimento à Instituição. O slogan do evento foi “Construindo a UFSJ que nós
queremos”, representando um convite a todos os servidores para que se engajassem e se
percebessem como agentes ativos na construção do próprio ambiente de trabalho e co-produtores do
clima organizacional em que estão inseridos.

As atividades da Semana do Servidor de 2017 foram:
 Correio da Gratidão: troca de cartões com mensagens entre os servidores de diferentes redes

de trabalho. Além do ato de agradecer a colaboração dos colegas na rotina profissional, a
ação buscou a valorização das relações interpessoais surgidas no contexto do trabalho.

 Mostra de fotografia: “Um momento de beleza e satisfação durante meu trabalho na UFSJ”.
 Música: Serenata para os servidores, realizada de forma itinerante entre os setores (sob

coordenação do curso de Música);
 Jogos teatrais (sob a coordenação do curso de Teatro).

A primeira ação já está em elaboração, na qual foram levantados possíveis nomes para compor
equipe de apoio e elaboração do projeto.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:

As 03 ações planejadas resultaram em 13 subações pactuadas. Destas, 04 (30%) subações não foram
realizadas.

Dados qualitativos negativos:

A ação que não foi realizada foi “Implantar o programa ‘dar voz ao servidor’”. Foi decidido pela
não execução da ação, pois a adoção do programa entraria no campo de outra área, no caso, a
Ouvidoria da UFSJ, a qual é considerada um canal amplo de comunicação desta Universidade. Essa



vertente trata de manifestações, bem como sugestões (ouvir o que os servidores têm a dizer para
melhoria do ambiente de trabalho no âmbito institucional) da comunidade externa e interna a esta
Instituição. A atitude tomada pela PROGP evitará duplicidade de atividades com a mesma
finalidade.

Além disso, em análise crítica da ação realizada de Comemoração da Semana do Servidor de 2017
evidenciou-se alguns pontos negativos, quais sejam:

 A ideia inicial era que a Semana do Servidor fosse um projeto institucional, realizado com o
envolvimento da PROGP, PROEX, Reitoria e ASCOM. Porém, só houve uma reunião com
seus representantes, e o projeto ficou a cargo somente da PROGP;

 Falta de recursos financeiros suficientes destinados ao evento, o que acarretou na
impossibilidade de se realizar um coffee break para os servidores (mesmo previamente
aprovado pela Reitoria);

 A ausência do momento de confraternização proposto no projeto como um coffee break fez
com que o evento não tivesse um alcance maior junto ao público-alvo, assim como
prejudicou o seu encerramento em cada campus;

 Impossibilidade de veiculação da campanha de vídeos com os servidores, discutida e
aprovada juntamente com a ASCOM. Entretanto, esta ação não se concretizou, pois os vídeos
que seriam gravados pela ASCOM ou pelos servidores com orientações da mesma não foram
realizados;

 Falta de representantes da PROGP nos campi CSL e CCO;
 Baixa adesão dos servidores em todos os campi na Semana do Servidor de 2017.

Em 2018, o projeto da Semana do Servidor não foi executado no prazo, ou seja, no mês de outubro,
devido as dificuldades orçamentárias decorrentes do contexto da política nacional, o desfalque da
equipe de apoio ao projeto, a sobrecarga das atividades, a falta de formalização e discussão
tempestiva das propostas. Sendo assim, as atividades voltadas para a Semana do Servidor serão
realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2018.

Objetivo 3: Otimizar o acompanhamento do servidor ao longo de sua vida funcional.

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

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:

O objetivo 3 foi estruturado em 03 ações, as quais 01 foi concluída e as demais estão em fase de
elaboração, das quais aproximadamente 30% foram realizadas.

No que se refere a dados quantitativos, a realização de atividades vinculadas a este objetivo geraram:
 53%, ou seja, 793 de pastas funcionais de servidores ativos possuem pasta no Sistema de

Gestão do Assentamento Funcional Digital (SGAFD).
 a ação 1 já foi concluída.

Dados qualitativos positivos:

As ações definidas para este objetivo foram:
1. Criar website no portal da PROGP com informações necessárias para admissão. (Concluída)
2. Elaborar e adotar cartilha com orientações para a vida funcional dos servidores. (Em elaboração)
3. Implantar Assentamento Funcional Digital (AFD). (Em elaboração)



Sobre a primeira ação destaca-se que as informações publicadas no site da PROGP e direcionadas ao
respectivo segmento no momento da admissão proporcionam maior clareza, agilidade e objetividade
para o processo admissional de novos servidores.

A segunda ação dependia da conclusão da primeira para ser iniciada, portanto, atualmente encontra-
se em fase de elaboração.

A terceira ação está em fase de elaboração, em que as subações ainda não foram concluídas. No
entanto, já ocorreu:

 aquisição de equipamentos destinados a produção diária;
 treinamento dos servidores (operadores do SGAFD); os quais são extremamente cuidadosos

na operacionalização da atividade;
 início dos trabalhos de digitalização, assinatura e upload de arquivos;
 admissão de um servidor ocupante do cargo de Arquivista (exercício em 05 de junho de

2018).

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:

 93% dos documentos das pastas funcionais ativas ainda não estão no SGAFD, uma vez que
cada pasta funcional ativa possui aproximadamente 100 documentos e no SGAFD a média é
de 7 documentos por pasta funcional.

Dados qualitativos negativos:

Apesar de o trabalho relacionado ao AFD já ter iniciado, não houve um planejamento adequado de
atuação, necessitando-se de uma reformulação da abordagem do AFD na PROGP. Com a admissão
do Arquivista, em estudo preliminar, observou-se a:

 Falta de equipe destinada exclusivamente a atividade documental;
 Inexistência de espaço físico destinado exclusivamente a atividade documental;
 Descentralização e diversidade de “repositórios digitais”;
 Dificuldade para cumprir plenamente o artigo 8º da Portaria SEGRT/MP nº 09, de 1º de

agosto de 2018, que cria o AFD, primeiro por conta da falta de pessoal suficiente para dar
andamento à implantação e, segundo, por falta de espaço físico adequado;

 Dificuldade para atender a Portaria Interministerial MP e MJ nº 1.677, de 07 de outubro de
2015, que define os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de
protocolo;

 Mudança frequente na Tabela de Documentos do AFD (dificuldade externa);
 Lentidão e instabilidade na SGAFD (dificuldade externa);
 Não contabilização das pastas funcionais que deveriam ser reformuladas a partir de

07/07/2016 (legado).

Objetivo 4: Promover a saúde e a qualidade de vida dos servidores.

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

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:



O objetivo 4 foi estruturado em 06 ações, das quais 02 foram realizadas. As demais ações estão em
elaboração, das quais aproximadamente 45% foram realizadas.

No que se refere a dados quantitativos, a realização das ações vinculadas a este objetivo geraram:
 360 respostas ao questionário aplicado em 2017 de levantamento epidemiológico,

distribuídos em 40,6% e 59,4% participantes docentes e técnico-administrativos,
respectivamente.

 21% dos participantes do levantamento epidemiológico eram do CSL; 16,4% do CCO; 15,6%
do CAP; 34,4% do CSA; 1,7% do Solar da Baronesa; 12,2% do CTAN e 13,9% do CDB.

 03 campanhas realizadas em 2017: outubro rosa, novembro azul e dia mundial de luta contra
a AIDS.

 02 campanhas realizadas em 2018: outubro rosa e novembro azul.
 04 oficinas de educação alimentar e nutricional realizadas.
 01 dia reservado semanalmente para o Dia de Feira Agroecológica.
 03 caminhadas ecológicas realizadas, com 267 inscritos e 150 participantes.
 01 edição do boletim informativo (Qualidade de vida em foco) publicada.

Dados qualitativos positivos:

As ações planejadas para o Objetivo 4 foram:
1. Realizar levantamento epidemiológico. (Concluída)
2. Promover educação em saúde e qualidade vida. (Em elaboração)
3. Reestruturar o Programa de Preparação para a Aposentadoria – PPA. (Em elaboração)
4. Implantar projeto Saúde Materna. (Não realizada)
5. Implantar projeto Dia de Feira Agroecológica. (Concluída)
6. Implantar programa de bem-estar corporal do servidor. (Em elaboração)

Sobre a primeira ação, destaca-se que os dados obtidos foram importantes para o desenvolvimento de
projetos e planejamento de ações do Núcleo de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. A
compilação e posterior análise dos dados foi importante no primeiro momento, pois mostrou a
necessidade de reestruturação do questionário para melhor utilização nas próximas aplicações. À
subação de compilar dados e definir prioridades para atuação do Núcleo de Promoção de Saúde e
Qualidade de Vida foi acrescentado “para ações do Setor de apoio ao Servidor”.

Sobre a segunda ação, destaca-se que:
 A contratação de estagiário de Comunicação Social – Jornalismo contribuiu para a

diagramação e divulgação da primeira edição do boletim informativo Qualidade de Vida em
foco.

 O anteprojeto de Resolução e a proposta de regulamento interno para constituição da
Comissão Interna de Saúde do Servidor Público foram encaminhadas para apreciação do
Conselho Universitário (CONSU);

 A subação “Dimensionar a necessidade de compra de EPI’S” já foi em torno de 40%
realizada, já que o levantamento estava sendo realizado com a revisão de processos de
adicionais para adequação da Orientação Normativa/MPOG/04/2017;

 As oficinas de educação alimentar e nutricional foram realizadas no CAP, CCO, CSL e no
dia de Feira no CSA. A subação foi alterada para “Realizar ações de educação alimentar e
nutricional” para que tivesse maior abrangência, uma vez que antes se restringia a atividade
em oficinas.

Visando a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores da universidade, assim como a
promoção da alimentação adequada e saudável nos ambientes de trabalho e observando a baixa
adesão das oficinas, outras atividades de educação alimentar e nutricional foram desenvolvidas:



 A servidora ocupante do cargo de nutricionista, de acordo com a especificidade de cada
evento desenvolveu um cardápio que buscava contribuir com a melhoria da qualidade das
refeições fornecidas em coffee breaks e lanches realizados na UFSJ, tornando esses
momentos mais saudáveis;

 Foram elaborados cardápios para a PROGP, a reitoria, o FONAPRACE e para o encontro de
Pós-Graduação, conforme solicitado pela chefia imediata;

 Foi reestruturada a página do Setor de Apoio ao Servidor, com a implementação de
informações sobre educação alimentar e nutricional, dicas e receitas;

 Foi realizada parceria com o Instituto Federal Sudeste na campanha do outubro rosa de 2017.

A quarta ação não foi executada, mas a ideia ainda permanece em estudo, tendo em vista que a
proposta de auxiliar as servidoras na fase de aleitamento materno e propiciar um local de encontro
para trocas e acolhimento dos diversos sentimentos gerados a partir da maternidade oferece um novo
olhar na qualidade de vida no trabalho das recém-mamães.

A quinta ação foi executada. O Projeto Dia de Feira: Feira Agroecológica e Economia Solidária foi
implantado e acontece todas as quintas feiras no Campus Santo Antônio (CSA). O projeto foi
submetido ao edital da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e foi aprovado como
projeto de extensão.

A sexta ação foi parcialmente executada, em que:
 A subação “Combater o sedentarismo por meio de caminhadas ecológicas” foi realizada.

Após a primeira edição, foi observada a demanda de participação das famílias na caminhada,
dessa forma, após a segunda edição, as famílias também foram convidadas, deixando essa
ação com maior efetividade na promoção da qualidade de vida. O Núcleo de Promoção da
Saúde e Qualidade de Vida conseguiu o apoio do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha de
São João del-Rei para a realização da segunda e terceira caminhadas, com a disponibilização
de guias e apoio na definição dos percursos e suporte durante toda a atividade;

 A subação “Implantar o Programa de Ginástica Laboral” já possui 60% das subações
concluídas. Esse programa oferecerá 02 (duas) vagas para bolsistas/estagiários do Curso de
Educação Física, proporcionando oportunidade de estágio para os discentes da própria
Instituição.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:

As 04 ações planejadas resultaram em 33 subações pactuadas. Destas, 04 (12%) subações não foram
realizadas.
Outros dados negativos associados a aplicação das ações:

 26,01% , apenas, dos servidores da UFSJ responderam ao questionário de levantamento
epidemiológico.

 15, 20 e 14 servidores participaram das oficinas de educação alimentar e nutricional nos
campi do CCO, CAP e CSL, respectivamente, demonstrando baixa adesão.

 28,81%; 32,09% e 41% dos inscritos nas três edições, respectivamente, das caminhadas
ecológicas não compareceram ao evento.

Dados qualitativos negativos:

No que se refere a primeira ação, apesar de concluída, destaca-se que a baixa participação das
parcerias propostas no plano de ação, dificultou a mobilização dos servidores. A baixa adesão dos
servidores, dificultou a análise real do perfil epidemiológico. Falhas na elaboração do questionário
dificultou a tabulação de dados e o estudo do perfil epidemiológico.



No que se refere a segunda ação é importante citar:
 O Psicólogo que compunha a equipe foi redistribuído e não foi substituído, com isso o

boletim interno, não mais abordará temas relacionados à Psicologia;
 A subação “Adotar a ‘saúde do setor’, por meio de visitas bimestrais de prevenção e

conscientização nas unidades/setores da UFSJ” não foi realizada e a subação “Realizar atos
de comemoração e conscientização em datas especiais e em datas que se destacam no
calendário nacional de saúde” está com sua execução prejudicada, pois a servidora
responsável pelas subações está com alta demanda de serviço na unidade do Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), bem como em análises socioeconômicos
da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE) e outros departamentos;

 A oficina sobre Fitoterapia que aconteceu no Dia de Feira, referente a realização de oficinas
de educação alimentar e nutricional não teve adesão pelos servidores, participando desse
momento apenas a comunidade externa e discentes da UFSJ;

 Baixa adesão de servidores, dificultando o processo de Educação Alimentar e Nutricional.

A ação “Reestruturar o Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA)” teve o projeto
iniciado, no entanto, estagnou-se, pois atualmente a ação não possui responsável designado.

A ação “Implantar projeto Saúde Materna” não foi realizada por ausência de parcerias para efetivar o
projeto. Realizou-se um plano de trabalho para elaboração do projeto, no qual foi identificada a
ausência de infraestrutura necessária e o alto custo de sua implantação, além da dificuldade em
estabelecer parcerias para garantir a sua adequada realização.

Sobre a quinta ação, destaca-se como ponto negativo a dificuldade de divulgação eficaz para que
mais pessoas conheçam e participem da feita (Projeto Dia de Feira).

O não comparecimento dos inscritos nas caminhadas ecológicas dificultou a logística de organização
da atividade.

O anteprojeto de resolução e proposta de regulamento interno da CISSP foram encaminhados para
apreciação do Conselho Universitário em 23 de agosto de 2018, mas até o momento não foi
discutida. A demora na aprovação das normativas impedirá a atuação da CISSP, cujo objetivo é
contribuir para a gestão da saúde e da segurança do servidor, promovendo ações voltadas à
promoção da saúde e a humanização do trabalho, visando a qualidade de vida do servidor, assim
como a melhoria nas condições e no processo de trabalho, além de atuar na prevenção de acidentes,
de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho.

Subações da sexta ação tiveram que ser reprogramadas em virtude do surgimento de variadas
demandas na rotina de trabalho do responsável e de licença saúde de servidor do apoio técnico.

Objetivo 5: Criar normas, fluxos e procedimentos administrativos para gestão otimizada e integrada
de pessoas.

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:

O objetivo 5 foi estruturado em 01 ação, que se encontra em fase de elaboração.

No que se refere a dados quantitativos, a realização das ações vinculadas a este objetivo geraram:



 31% aproximadamente da ação concluída;
 05 reuniões realizadas com a equipe PROGP.

Dados qualitativos positivos:

A ação planejada para o Objetivo 5 foi:

1. Reestruturar as normas, procedimentos e fluxos de trabalho. (Em elaboração)

O trabalho inicial dos responsáveis pela ação foi direcionar toda a atenção para a elaboração e
alimentação de planilha de Excel. Devido à complexidade e robustez da planilha criada, foram
necessárias reuniões para demonstrar de que forma a planilha contribuirá para a conclusão das
subações e principalmente para esclarecer aos usuários sobre preenchimento correto da mesma.

Esse trabalho, além de, efetivamente, instigar os servidores a refletirem sobre as atividades que
executam em seus setores, favorece o compartilhamento de experiências e de certa forma, uma
maior integração entre as equipes. A criação da “planilha suporte” tem utilizado grande parte do
prazo estabelecido no planejamento, contudo sem a execução dessas atividades iniciais não seria
possível a execução das subações.

Com o início da utilização da planilha de Excel, as subações “Elaborar padrão de diagnóstico a ser
utilizado por todas as divisões/setores da PROGP”, “Realizar diagnóstico de serviços executados em
cada divisão/setor da PROGP” e “Relacionar os serviços de cada setor com os padrões existentes”
puderam ser concluídas. Com isso, foi feito o levantamento de cada atividade realizada nos setores, a
relação de fluxos com marcos iniciais e finais e a correlação das atividades entre os setores e
diretorias da PROGP.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:

Até o momento não foram visualizados dados quantitativos negativos.

Dados qualitativos negativos:

Com o início da execução do objetivo observou-se algumas dificuldades:

 Complexidade na elaboração da planilha do Excel que atendesse os objetivos da ação;
 Poucos colaboradores para o apoio na execução das atividades;
 Licenças e férias do servidor que é o apoio principal e criador da planilha para o banco de

dados;
 Grande fluxo de atividades dos setores envolvidos;
 Realocação de colaboradores em outros setores.

Devido ao grande volume de atividades desempenhadas nos setores e a necessidade de elaboração de
planilha do Excel para a visualização e correlação dessas atividades, a ação demandou um tempo
maior do que o planejado. Todas as subações estão atreladas viceralmente à conclusão da planilha
proposta, pelo servidor de apoio.

A ação demanda tempo e envolvimento de toda a equipe PROGP, o que causa dificuldade devido
aos riscos envolvidos resultantes das rotinas atribuladas, demandas extras e falta de pessoal.

Objetivo 6: Estabelecer uma gestão democrática e participativa primando por uma comunicação



eficaz e transparente.

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Aperfeiçoar os fluxos de comunicação
organizacional.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:

O objetivo 6 foi estruturado em 03 ações, que estão em fase de elaboração.

No que se refere a dados quantitativos, a realização das ações vinculadas a este objetivo geraram:
 03 anteprojetos de resolução do Banco de Movimentação de Pessoas elaborados;

Dados qualitativos positivos:

As ações planejadas para o Objetivo 6 foram:
1. Implantar o Banco de Movimentação de Pessoas. (Em elaboração)
2. Dar visibilidade às ações e informações da área de pessoal aos servidores da UFSJ. (Em
elaboração)
3. Compartilhar experiências, projetos e ações e integrar novos servidores no âmbito da PROGP.
(Em elaboração)

Sobre a primeira ação, destaca-se que os anteprojetos previstos na primeira subação foram
submetidos pelo então responsável pela ação à apreciação superior. Além disso, identificou-se que
no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) existe um módulo para
movimentação de pessoal, sendo desnecessário a contratação de pessoal para elaboração de sistema
próprio. Com isso a subação “Elaborar sistema informatizado de movimentação interna de pessoal”
prevista inicialmente para execução da subação não é mais necessária, sendo, portanto, excluída do
planejamento.

Sobre a segunda ação, destaca-se que a reestruturação do site está em andamento. A forma de acesso
e a distribuição das informações foram alteradas, porém o volume de informações a serem
atualizadas na página é muito grande e deve ocorrer constantemente. Foi selecionado um estagiário
da área de Comunicação Social – Jornalismo que contribuirá para a execução desta ação. As
subações “Criar grupos de e-mail, mala direta, por público-alvo para direcionar as informações” e
“Padronizar e informar aos setores da PROGP a forma de comunicação com a comunidade UFSJ”
foram condensadas em “Utilizar o módulo de comunicação do SIGAdmin para direcionar as
informações da PROGP ao público-alvo”.

Sobre a terceira ação, já se iniciou o estudo para realização da mesma. Com este estudo foi possível
detectar a desnecessidade da subação “Implantar Boletim Interno de Informações”, a qual será
incorporada pela ação “Realizar mensalmente rodas de conversa interativa com toda a equipe da
PROGP”.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:

Até o momento não foram visualizados dados quantitativos negativos.

Dados qualitativos negativos:

Os anteprojetos de resolução relacionados ao Banco de Movimentação de Pessoas foram submetidos
à apreciação superior em 23 de agosto de 2017, sendo reencaminhados em 13 de dezembro de 2017.
A demora no retorno atrasou a execução das demais subações, as quais tiveram que ser



reprogramadas.

O responsável pela primeira e segunda ações se desvinculou da PROGP, o que acarretou a
reprogramação da data de encerramento da ação. O novo responsável pela primeira ação irá revisar a
política de movimentação proposta anteriormente e o novo responsável pela segunda ação alterará a
forma de reestruturação do site da PROGP, buscando o envolvimento de toda a equipe e apoio do
estagiário de Comunicação Social.

Notícias sobre a PROGP aparecem no portal principal da UFSJ periodicamente, porém raramente
são destacadas como notícia principal.

O diálogo com as entidades representativas está ocorrendo, porém isto não está se convertendo em
uma visibilidade positiva da PROGP frente às mesmas.

Gestão de Riscos

Objetivo 1: Promover a capacitação e a qualificação contínua dos servidores, conciliando os
interesses pessoais aos organizacionais.

Índice de Vulnerabilidade:

5% - foram planejadas 19 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).
Contudo, uma resposta ao risco não pôde ser realizada pelo fato da subação ter sido realizada
internamente sem o envolvimento do público usuário externo à unidade.

Índice de Prevenção aos riscos:

47% - foram planejadas 19 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Nove
respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões:

 Contato mais direto com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF), para que os
problemas advindos de implantação de módulos do SIGRH, fossem sanados em suas causas.

 Maior atenção com os usuários, solucionando imediatamente seus problemas e dúvidas,
promovendo, assim, maior confiabilidade ao sistema.

 Realização de estudo da política anterior de qualificação/capacitação e revisão do programa
em busca de maior otimização para atendimento do máximo de servidores com recursos
escassos.

 Acompanhamento do trâmite das resoluções submetidas aos conselhos competentes.
Respostas em andamento:

Nove das 19 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em andamento, uma
vez que a execução das ações e subações estão em elaboração. São elas:

 Deixar claro aos usuários os benefícios da ação. Realizar reuniões com chefias e usuários
(Ação/Subação: Promover a transferência de conhecimento a servidores recém-alocados
nos setores/unidades da UFSJ; Implantar programa de ambientação e acompanhamento;
Elaborar os manuais para transferência de conhecimento).

 Realizar acompanhamento sistemático da execução da subação (Ação/Subação: Publicar
e conscientizar sobre o uso dos manuais).

 Conscientizar os envolvidos sobre a importância do Plano Anual de Capacitação. Realizar
as capacitações conforme programado. Divulgar as ações executadas (Ação/Subação:
Elaborar o Plano Anual de Capacitação).



 Acompanhar a implantação e a resolução das inconsistências do sistema. Mostrar aos
servidores e a alta gestão os benefícios da mudança (Ação/Subação: Submeter a conselho
competente anteprojeto de alteração da resolução de avaliação funcional de técnico-
administrativo; Colocar em pleno funcionamento o módulo de avaliação funcional).

 Fazer acompanhamento do trâmite das resoluções submetidas. Solicitar, se necessário, a
agilidade no trâmite (Ação/Subação: Implantar módulo teste no âmbito da PROGP).

 Realizar acompanhamento sistemático da resolução das inconsistências (Ação/Subação:
Apresentar e conscientizar o usuário sobre as vantagens do uso do módulo).

Objetivo 2: Criar mecanismos para reconhecimento e valorização dos servidores.

Índice de Vulnerabilidade:

50% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).
Contudo, 05 respostas aos riscos não puderam ser realizadas pelas seguinte razão: decisão de que a
ação referente a implantação do programa “dar voz ao servidor” seria inviável, tendo em vista a
existência de canal na UFSJ com atividades semelhantes, abdicando-se, assim, pela busca de
resposta ao risco.

Índice de Prevenção aos riscos:

20% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Duas
respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões:

 Foi constituída equipe para trabalhar no projeto de comemoração da Semana Do Servidor em
2017. Entretanto, a equipe multis-setorial reuniu-se apenas uma vez. Depois, apenas
membros da PROGP continuaram o desenvolvimento do projeto.

 Foi possível reunir parceiros para realização da Semana do Servidor em 2017.

Respostas em andamento:

Três das 10 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em andamento, uma vez
que a execução das ações e subações estão em elaboração. São elas:

 Elaborar adequadamente o projeto, com detalhamento do orçamento. Remanejar as
verbas de custeio, se necessário (Ação/Subação: Implantar programa de reconhecimento
(por meio de medalha e certificado) dos serviços prestados e das melhores práticas no
âmbito da UFSJ).

 Constituição de equipe multis-setorial, incluindo servidores de várias unidades
(Ação/Subação: Definir equipe multicampi de apoio a elaboração do projeto).

 Verificar junto ao SEGRA a viabilidade de impressão dos certificados ou acordar com a
DICON o uso de papel/certificado que eles já adquirem. Verificar se na UFSJ tem algum
processo e Registro de Preços para aquisição de medalhas (Ação/Subação: Implantar e
executar programa – divulgar edital, selecionar servidores, providenciar a confecção de
medalhas e certificados, realizar cerimônia de premiação).

Objetivo 3: Otimizar o acompanhamento do servidor ao longo de sua vida funcional.

Índice de Vulnerabilidade:



0% - foram planejadas 14 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Todas
as respostas ou já foram realizadas ou ainda estão em elaboração.

Índice de Prevenção aos riscos:

36% - foram planejadas 14 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).
Cinco respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões:

 Otimização da rotina diária para que houvesse disponibilidade de tempo na dedicação de
atividades relacionadas ao levantamento de dados e organização de conteúdo para publicação
de informações fundamentais na admissão de servidores.

 Aquisição de equipamentos para utilização no AFD.

Respostas em andamento:

Nove das 14 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em andamento, uma
vez que a execução das ações e subações também estão em andamento. São elas:

 Otimizar a rotina diária para liberar espaço para execução da ação (Ação/ Subação: Elaborar
e adotar cartilha com orientações para a vida funcional dos servidores; Definir quais
informações necessárias; Reunir dados e elaborar o conteúdo da cartilha; Organizar
informações e estruturar a cartilha; Definir competências de cada setor/unidade; Promover
treinamento/aprendizagem em serviço aos setores envolvidos; Adequar os procedimentos
atuais).

 Priorização de espaço físico. Envolvimento da alta gestão da UFSJ (Ação/ Subação: Definir a
dinâmica de funcionamento do AFD).

 Agilizar as decisões sobre o funcionamento do AFD (Ação/Subação: Lançar o legado do
AFD).

Objetivo 4: Promover a saúde e a qualidade de vida dos servidores.

Índice de Vulnerabilidade:

19% - foram planejadas 32 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).
Contudo, 06 respostas aos riscos não puderam ser realizadas pelas seguintes razões:

 uma subação não pôde ser executada por falta de pessoal, abdicando-se pela busca de
resposta ao risco;

 não foi realizado estudo para criar alternativas para contratação de serviços de buffet,
propiciando o oferecimento de coffee break nos eventos;

 a ação do projeto de saúde materna não foi realizada, devido a falta de infraestrutura, alto
orçamento e dificuldade em conseguir parcerias, abdicando-se da resposta aos riscos que
envolviam a ação.

Índice de Prevenção aos riscos:

44% - foram planejadas 32 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).
Quatorze respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões:

 Para algumas ações foram realizados esclarecimentos sobre os benefícios, resultados da ação
e risco do projeto.

 Buscou-se o envolvimento da alta administração.



 Buscou-se o apoio e parcerias com outras unidades da UFSJ.
 Possibilidade de contratação de estagiários para o Programa de Ginástica Laboral, com a

participação de um supervisor da área, vinculado ao DCEFS.
 Realizou-se organização interna das atividades administrativas dos setores envolvidos para

otimização de tempo.

Respostas em andamento:

Doze (das)32 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em andamento, uma
vez que a execução das ações e subações estão em elaboração. São elas:

 Deixar claro aos usuários os benefícios da ação (Ação/subação: Promover educação em saúde
e qualidade de vida; Reestruturar o Programa de Preparação para Aposentaria – PPA;
Implantar o PPA, transformando-o em programa; Implantar programa de bem-estar corporal
do servidor).

 Realizar organização interna das atividades dos setores envolvidos (Ação/subação: Instruir
processo para aquisição de equipamentos de proteção individual apropriados aos riscos
ambientais existentes nos laboratórios).

 Realizar planejamento e distribuir orçamento com coerência no âmbito da PROGP
(Ação/subação: Fornecer equipamento de proteção individual (EPI) e recomendar a
instalação de equipamentos de proteção coletiva (EPC’s)).

 Conscientizar os interessados sobre a importância de dar informações precisas
(Ação/Subação: Dimensionar a necessidade de compra de EPI’s conforme demanda)

 Buscar alternativas para instrução de processos. Realizar o acompanhamento do andamento
dos processos, intervindo, se necessário; Abrir ou utilizar processo de registro de preços para
contratar serviços de buffet. Verificar no âmbito da UFSJ como são feitos alguns processos,
como o de aquisição de ingredientes frescos no DEALI (Ação/Subação: Realizar ações de
educação alimentar e nutricional).

 Buscar alternativas para instrução de processos. Abrir ou utilizar processo de registro de
preços para contratar serviços de buffet. (Ação/Subação: Realizar reuniões com a equipe para
interação e conscientização do benefício da ação a ser executada (Ação/Subação: Definir
equipe multicampi para elaboração do projeto; elaborar o projeto de PPA).

 Deixar claro às parcerias o benefício das ações (Ação/Subação: Buscar parcerias para
execução do projeto de PPA).

Objetivo 5: Criar normas, fluxos e procedimentos administrativos para gestão otimizada e integrada
de pessoas.

Índice de Vulnerabilidade:

0% - foram planejadas 14 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Todas
as respostas ou já foram realizadas ou estão em elaboração.

Índice de Prevenção aos riscos:

29% - foram planejadas 14 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).
Quatro respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões:

 Organização das atividades nos setores;
 Organização do tempo para dedicação às atividades iniciais da ação.
 Reunião com a equipe para mostrar as dificuldades e benefícios da ação.



Respostas em andamento:

Dez das 14 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em andamento, uma vez
que a execução das ações e subações também estão em andamento. São elas:

 Organizar as atividades dos setores, disponibilizando certo período de tempo diariamente
para a execução da ação (Ação/Subação: Reestruturar as normas, procedimentos e fluxos de
trabalho).

 Reunir a equipe para mostrar as dificuldades de realização e benefícios da ação
(Ação/Subação: Definir os assuntos prioritários para reestruturação em toda a PROGP;
Definir os assuntos prioritários para reestruturação por setor/divisão; Apresentar o resultado
da reestruturação a toda a equipe da PROGP).

 Organizar as atividades dos setores (Ação/subação: Elaborar padrão de estruturação das
normas, procedimentos e fluxos; Elencar as atribuições e competências setoriais, Validar as
atribuições e competências setoriais).

 Organizar as atividades dos setores, disponibilizando certo período de tempo diariamente
para a execução da ação (Ação/Subação: Criar ou reestruturar as normas, procedimentos e
fluxos de trabalho, conforme cadeia de tramitação; Alimentar o website da PROGP e divulgar
para a comunidade da UFSJ a realização da reestruturação).

 Deixar claro aos usuários os benefícios da ação. Realizar reuniões com chefias e usuários
(Ação/ Subação: Providenciar os ajustes necessários).

Objetivo 6: Estabelecer uma gestão democrática e participativa primando por uma comunicação
eficaz e transparente.

Índice de Vulnerabilidade:

0% - foram planejadas 13 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Todas
as respostas estão em elaboração ou foram realizadas.

Índice de Prevenção aos riscos:

8% - foram planejadas 13 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Uma
das 13 respostas foi realizada pelo fato de ter sido realizada reunião com as chefias da PROGP em
busca de um consenso sobre as mudanças no site, que deverá ser reestruturado de forma
colaborativa.

Respostas em andamento:

Doze das 13 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em andamento, uma
vez que a execução das ações e subações estão em andamento. São elas:

 Deixar claro aos usuários os objetivos, resultados e benefícios da ação (Ação/Subação:
Implantar o Banco de Movimentação de Pessoas; Elaborar e divulgar edital para
movimentação interna, conforme política estabelecida; Elaborar e divulgar edital para
redistribuição, conforme política estabelecida; Realizar a movimentação interna e
redistribuição, conforme política estabelecida; Compartilhar experiências, projetos e ações e
integrar novos servidores no âmbito da PROGP; Realizar mensalmente rodas de conversa
interativa com toda a equipe da PROGP).

 Envolver equipe para discussão (Ação/Subação: Elaborar política de movimentação de
pessoas na UFSJ).

 Acompanhar o andamento de aprovação das resoluções. Agilizar a submissão das resoluções



(Ação/Subação: Submeter a política à aprovação do conselho competente).
 Organizar as atividades dos setores envolvidos (Ação/Subação: Dar visibilidade às ações e

informações da área de pessoal aos servidores da UFSJ).
 Realizar reuniões com os setores/unidades para definir ferramentas (Ação/Subação: Utilizar o

módulo de comunicação do SIGAdmin para direcionar as informações da PROGP ao
público-alvo).

 Reunir com a ASCOM para mostrar os benefícios da ação (Ação/Subação: Estabelecer junto
a ASCOM estratégias eficientes de divulgação das ações da PROGP).

 Reunir com os Sindicatos para mostrar os benefícios da ação (Ação/Subação: Estabelecer
junto aos Sindicatos estratégias eficientes de divulgação das ações da PROGP).


