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APRESENTAÇÃO 
 

 

A UFMS, como instituição pública de ensino superior, alerta quanto à sua 

finalidade de gerar, difundir e aplicar conhecimentos que contribuam para a melhoria da 

competividade e qualidade de vida da sociedade em geral e, em particular, dos cidadãos 

sul-mato-grossenses, tem o compromisso de liderar processos de mudanças tanto na 

educação quanto na busca de novos métodos de gestão para poder atuar como força 

transformadora da realidade local, regional e nacional. 

 

Consciente dos desafios inerentes à gestão pública, a UFMS tem se empenhado 

em consolidar uma prática organizativa em que a modernização e a transparência dos 

processos sejam um imperativo para a tomada de decisão; nessa perspectiva, o esforço 

para operacionalizar as estratégias conduz necessariamente à implementação de 

procedimentos e sistemas que apoiem a gestão universitária em relação à qualidade, à 

eficácia e, sobretudo, à aprendizagem organizacional. Diante do seu quadro de 

realidade, a universidade se vê motivada a contextualizar o planejamento estratégico 

contido no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2015/2019 como uma prática 

organizativa comum a todas as Unidades; para tanto, faz-se necessário adequar todos 

os recursos e agentes inerentes à gestão universitária.  

 

Com o objetivo de promover uma melhoria contínua nos processos de 

planejamento e idealizando uma gestão marcadamente voltada para o alcance da 

missão, visão e valores da organização, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento da 

Unidade – PDU 2020/2024, cujo principal objetivo consiste em oportunizar às Unidades 

de Administração Central e Setorial (UAC e UAS) o alinhamento estratégico de seus 

planos de ações em nível tático-operacional com o PDI ora vigente. Por meio desta 

ferramenta, pretende-se constituir uma rede de Unidades com competência, arrojo e 

autonomia para planejar e operacionalizar o futuro; pois, somente por meio de uma  
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coligação de forças e compromissos mútuos, a UFMS poderá assumir os papeis que lhe 

cabem como ente público indispensável ao desenvolvimento do homem e do seu meio.  

 

O PDU 2020/2024 foi concebido para viabilizar, no contexto de cada Unidade, 

uma consciência coletiva sobre a importância do planejamento para a gestão 

universitária; nesse sentido, o PDU é uma propositura estratégica dentro do Plano de 

Desenvolvimento Institucional com mais dinamicidade pelo fato de conter metas e ações 

concebidos em um horizonte de tempo mais curto. Os benefícios que a proposta do PDU 

pretende entregar são muitos, contudo, é digna de nota a melhoria na comunicação 

interna e externa, tornando o processo decisório mais assertivo, contribuindo para uma 

maior delegação administrativa e uma relevante melhoria no desempenho organizacional 

da Unidade. 

 

1. HISTÓRICO DO CPAR 

 
A criação do Campus de Paranaíba (CPAR) teve como objetivo contribuir 

diretamente para o desenvolvimento social, ambiental, cultural, científico e 

profissional de uma vasta região do Estado de Mato Grosso do Sul, englobando o 

município de Paranaíba e outros da região. Destaca-se a importância econômica e 

histórica do município de Paranaíba, cuja trajetória está preenchida por fatos 

relevantes para a própria história do país, passando pelos desafios da conquista da 

região sul do Mato Grosso. Contemporaneamente, o município de Paranaíba 

participa da expansão e da modernização do Estado de Mato Grosso do Sul, 

ampliando sua indústria, pecuária, comércio e opções de educação. 

 

No dia 26 de fevereiro de 2000, o Conselho Diretor da UFMS, emite a Resolução CD 

nº 8/2000, em que se altera a proposta de Estatuto, definindo-se, no inciso VIII, do 

Art. 13, da Seção II, referente à Estrutura, os “Órgãos da Administração Setorial”, o 

nome do Campus de Paranaíba. No dia 24 de maio de 2000, o Conselho 

Universitário da UFMS aprova, por intermédio da Resolução Coun nº 18, o 
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Regimento Geral da UFMS, em vigor na época, em cujo inciso VIII, do Art. 17, do 

Capítulo II, referente à organização administrativa, consta o Campus de Paranaíba. 

 

Pela Resolução Coun nº 10, de 03 de maio de 2001, foram criados três cursos 

superiores de graduação: Administração, Matemática e Psicologia, para os quais 

foram abertas inscrições para o Concurso Vestibular de Inverno 2001. Durante o 

primeiro semestre de 2001, montou-se o Processo nº 23104.005016/2001-35, 

contendo minuta de convênio de cooperação mútua entre a UFMS e a Prefeitura de 

Paranaíba. Após parecer favorável da PROJUR/UFMS, com ressalvas quanto às 

cedências e cessões, o Convênio de Cooperação Mútua foi celebrado no dia 5 de 

agosto de 2001, com duração de cinco anos, cujo objetivo maior era o de 

disponibilizar apoio financeiro para o bom funcionamento do Campus. 

 

A partir da data de sua implantação, o Campus de Paranaíba passou a funcionar no 

Educandário Santa Clara – PREVÊ-Objetivo por meio de convênio celebrado entre 

a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a Associação Brasileira das Franciscanas de 

Agudos. 

 

Em agosto de 2003, em decorrência da insuficiência de espaço físico para abrigar 

as novas turmas ingressantes, o CPAR mudou-se para uma escola municipal – 

Escola Municipal Maria Luíza Corrêa Machado. 

 

Em agosto de 2005, para atender às necessidades de adequação das instalações 

físicas, a Prefeitura Municipal de Paranaíba, por meio de convênio com o Governo 

do Estado de Mato Grosso do Sul, disponibilizou parte do colégio Educacional Valmir 

Lopes Cançado para o funcionamento do Campus. 

 

Em 11 de Janeiro de 2006 foi iniciada a construção do prédio definitivo do Campus 

de Paranaíba, em um terreno doado pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, onde 

as atividades acadêmicas iniciaram-se no segundo semestre de 2007. 

 

Visando melhorar ainda mais as instalações de nosso Campus, em 06/11/2008 
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foi inaugurado o bloco anexo ao Curso de Psicologia dividido em duas partes: uma 

clínica escola de psicologia e um laboratório de psicologia experimental que juntos 

formam a Seção de Psicologia (SEPS) e em outubro de 2016 foi inaugurado o bloco 

2 do CPAR, com instalações modernas onde acomoda atualmente a biblioteca do 

Câmpus, as secretarias de Apoio Pedagógico (SAP) e Apoio para Assuntos 

Estudantis (SECAE), as salas dos professores e coordenadores e duas copas, sendo 

uma delas destinada aos acadêmicos da unidade, além de um excelente espaço de 

convivência para alunos e professores. 

 

 

  

 

2. GESTÃO DA UAS 

 

Este eixo tem como objetivo demonstrar a composição da estrutura 

organizacional da infraestrutura física, dos recursos humanos e dos créditos 

orçamentários que estão à disposição da UAS, tópicos norteadores do planejamento, 

do gerenciamento, da execução e do acompanhamento das atividades realizadas na 

unidade, para propiciar o desenvolvimento qualificado do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

 
 

2.1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 
A estrutura organizacional da UAS é representada graficamente através do seu 

organograma.  
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2.1.2 - QUADRO DE FUNÇÕES  

 

Tipo da Função Total 

CD-3 01 

FG-2 01 

FG-4 03 

FG-5 02 

FCC 03 

 

 

 
2.1.3  DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES  

 

UNIDADES / FUNÇÃO CD/FG 
Direção CD-3 

Secretaria Administrativa FG-2 

Coordenação de Gestão Acadêmica FG-4 

Unidade de Apoio de Biblioteca FG-4 

Unidade de Apoio Clínica de Psicologia FG-4 

Unidade de Apoio Pedagógico FG-5 

Unidade de Apoio para Assuntos Estudantis FG-5 
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2.1.4 DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES ACADÊMICAS 
  

COORDENAÇÕES DE CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

  

Administração FCC 

Matemática FCC 

Psicologia FCC 

Fonte: PROPLAN 

 

 

 
2.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA  
 

A Unidade está localizada na Avenida Pedro Pedrossian, n° 725, bairro Universitário. 

Ocupando uma área total de 2.471,83m², distribuídos conforme instalações abaixo: 

 

BLOCOS/UNIDADES 

ÁREA TERRENO 

(m²) 

ÁREA CONSTRUIDA 

(m²) 

Unidade I 50.001,33 3.800,71 

Fazenda 1.108.132 - 

Total 1.158.133,33 3.800,71 

 

 

 

Sendo que a Área Construída se distribui da seguinte forma: 
 

Nova 
identificação 

Nome atual  Unidade Área (m²) 

Setor 46 – Bloco 01 Bloco H – salas de 
aula, Laboratório e 
Salas 
administrativas 

CPAR 1.966,31 

Setor 46 – Bloco 02 Un. Padrão 1 – 
Salas de 
professores, 
Biblioteca e Salas 
administrativas 

CPAR 1.236,99 

Setor 46 – Bloco 03 Seção de 
Psicologia, Biotério 

CPAR 426,19 
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e Laboratórios 

Setor 46 – Bloco 50 Cantina CPAR  76,76 

Setor 46 – Bloco 80 Guarita / Pórtico CPAR 12,13 

Setor 46 – Bloco 81 Abrigo para carros 
e depósito 

CPAR 67,57 

Setor 46 – Bloco 82 Subestação de 
medição 

CPAR 14,76 

TOTAL   3.800,71 

 
 
 

2.2.1 - DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA 
 

OUTROS DADOS DE INFRAESTRUTURA: QUANTIDADE 

Laboratórios 7 

Salas de aula 14 

Salas administrativas 12 

Gabinetes professores 13 

Salas vídeo conferência 0 

Auditórios 1 

Banheiros 15 

Banheiros PNE 2 

Refeitório/copas 4 

 

2.3 RECURSOS HUMANOS  

 

2.3.1  PERFIL DO CORPO TÉCNICO 
 

O corpo técnico da Nome da Unidade é composto pelos seguintes servidores: 

TÉCNICOS 

CARGA HORÁRIA A B C D E TOTAL 

20 Horas - - - - - - 

24 Horas - - - - - - 

25 Horas - - - - - - 

30 Horas - - - - - - 

40 Horas - - 1 15 3 19 

TOTAL - - 1 15 3 19 
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2.3.2 - PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

Para desenvolver suas atividades acadêmicas, administrativas e de apoio, a 
Unidade conta atualmente com um quadro de docentes. 
 
2.3.2.1 - DOCENTES – EFETIVOS 

 
CAR. 
HORÁRI
A 

A/ADJ 
A 

A/ASSIS
T A 

A/ 
AUXILIAR 

B/ 
ASSIST 

C/ 
ADJ 

D/ 
ASSOCIAD

O 
E/ 

TITULAR TOTAL 

20 Horas 
- - - - - - - - 

40 Horas 
- - - - - - - - 

DE 2 2 - 3 20 2 - 29 

TOTAL 
2 2 - 3 20 2 - 29 

 

 

2.3.2.2 - DOCENTES – SUBSTITUTOS 
 

 
CARGA HORÁRIA A/ADJUNTO A A/ASSISTENTE A A/AUXILIAR TOTAL 

20 Horas - - - - 

40 Horas 1 1 - 2 

TOTAL 1 1 - 2 

 

 

 

2.4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

A sustentabilidade financeira da Unidade de Administração Setorial segue a mesma 

sistemática adotada pelo Governo Federal no financiamento das Instituições Federais de 

Ensino Superior - IFES, ou seja, compreende as seguintes fontes de financiamento para 

o desenvolvimento de suas atividades: recursos provenientes do tesouro nacional; de 

arrecadação própria e os de convênios.  

A programação de recursos para pagamento de pessoal, precatórios e encargos sociais 

é de responsabilidade do Governo federal e a execução está centralizada na Pró-reitoria 

de Gestão de Pessoas – PROGEP. 

Os recursos destinados a custear as despesas discricionárias denominadas 

genericamente de Outros Custeio e Capital – OCC, que incorporam os programas, 

projetos e as atividades, seguem um conjunto de critérios técnicos que tem como base a 
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produtividade, o tamanho e os indicadores de desempenho.  A destinação de credito para 

a UAS é feita de forma centralizada ou descentralizada, como podemos observar: 

Os créditos orçamentários destinados a UAS para atender os contratos contínuos estão 

centralizados na UFMS, nas respectivas Pró-reitorias competentes. No link  

https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/ano-2018/distribuicao-contratos/ pode-se 

observar os grupos de despesas contemplados, conforme se observa abaixo: 

 

 
 

 
Os créditos orçamentários destinados atender as despesas com revitalização de 

laboratórios; custeio, investimento e revitalização da infraestrutura física são 

descentralizados para a UAS solicitar a execução conforme priorização por ela definidas 

e o montante a ser rateado considera um conjunto critérios técnicos mensurados através 

de indicadores quantitativos e qualitativos dispostos em matrizes de distribuição, os quais 

estão alinhados ao PDI-UFMS e o conjunto de metas. O montante de créditos 

orçamentários utiliza um sistema de rateio que considera a meritocracia e o desempenho 

de cada unidade. No link https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/ano-

2018/distribuicao-matriz/ encontra-se a legislação, a distribuição de recursos e a 

execução, conforme se observa:  

 

https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/ano-2018/distribuicao-contratos/
https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/ano-2018/distribuicao-matriz/
https://proplan.ufms.br/execucao-orcamentaria/ano-2018/distribuicao-matriz/
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A UAS pode obter créditos orçamentários através da captação de recursos próprios 

provenientes da prestação de serviços diretos, cessão de espaços físicos, valor das 

inscrições no oferecimento de cursos de pós-graduações; cursos de extensões e outros. 

 

Outra fonte de financiamento da UAS e a participação de seus docentes em editais de 

ensino, pesquisa e extensão e inovação, lançados pelas agências de fomento e/ou pela 

própria UFMS. 

 

For fim, a possibilidade de viabilizar convênios e parcerias com entidades públicas e 

contratos com empresas privadas, além de buscar a descentralização de créditos através 

de TEDs junto ao Governo Federal. 

 

  
 

2.4.1 Matrizes orçamentárias outros custeios e capital - OCC 
 

MATRIZ OCC TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R$) 

Revitalização de laboratórios 8.910,57 

Custeio  38.045,97 

Investimento 19.022,98 

TOTAL 65.979,52 
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3. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  

 

3.1 PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UAS 
 

O planejamento acadêmico da UAS desenvolve-se com base nas políticas 

definidas no Projeto Pedagógico Institucional, no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e em outras normas internas da UFMS. Dentre os principais documentos 

elaborados e atividades executadas pela UAS para consolidação deste processo 

encontram-se: 

  Projeto Pedagógico de Curso e flexibilização curricular: os Projetos 

Pedagógicos são estruturados visando atender as Missões da UFMS e da unidade 

e as mudanças das Diretrizes Nacionais da Educação, assim, a Pró-Reitoria de 

Graduação – PROGRAD, bem como, os coordenadores de cursos juntamente com 

os respectivos colegiados e Núcleos Docente Estruturante realizam estudos 

constantes de forma a melhorar e flexibilizar as grades curriculares possibilitando 

que os acadêmicos obtenham conhecimentos mais atualizados e alinhados às 

demandas do mercado de trabalho.  

 Estudo para criação de novos cursos: os estudos para abertura de novos 

cursos, podem surgir de demandas internas e externas à unidade; assim, sempre 

que necessário, são constituídas comis sões que vão a campo colher dados, analisá-

los e emitir relatórios técnicos que demonstrem a viabilidade, ou não, da abertura de 

novos cursos que devem obedecer aos procedimentos dispostos em resoluções. 

  Oferta de disciplinas para a graduação e pós-graduação: são realizadas 

conforme a estrutura curricular de cada curso e sua semestralidade. Além disso, os 

coordenadores analisam, semestralmente, a situação dos acadêmicos em 

semestres finais dos cursos, para identificar situações, que exijam a necessidade de 

oferta de disciplinas condensadas em períodos especiais, geralmente em janeiro e 

julho de cada ano. 

  Distribuição de carga horária: a distribuição de carga horária aos docentes 

é uma atribuição da direção da unidade, todavia, tal atribuição é exercida 

respeitando-se as decisões dos colegiados de curso e suas respectivas listas de 

ofertas, levando sempre em consideração as resoluções em vigor 
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  Monitoramento dos indicadores da UAS: os indicadores são monitorados 

mensalmente pela direção da unidade e, quando necessário, ações são tomadas 

visando seu alinhamento as metas institucionais da UFMS. Adicionalmente, 

pretende-se para o ano de 2019 iniciar um processo de gestão a vista em que vários 

indicadores serão transformados em gráficos e monitorados com o objetivo de se 

estabelecer ações visando a melhoria continua da UAS;  

 Autoavaliação institucional: ao final de cada semestre alunos, professores, 

técnicos e direção respondem a um conjunto de questões gerados pela direção 

central da UFMS cujo objetivo principal é medir, entender e melhorar diversos 

aspectos da IES. Dentre os principais assuntos abordados estão: questões de 

infraestrutura, qualidade do ensino, pesquisa e extensão, atuação de professores, 

coordenadores, entre outros; Anexo - Resolução n.º 147/2018 -Conselho de 

Câmpus/CPAR (0945482) SEI 23456.001383/2018-18 / pg. 13 13 

  Projetos de Pesquisa, Extensão, Ensino e Cultura: anualmente a UFMS, 

através de seus órgãos centrais de administração, elabora editais para ampla 

concorrência de professores e técnicos (somente extensão e cultura) incentivando-

os a enviarem seus projetos. Além disso, editais para iniciação científica com bolsa 

(CNPQ e UFMS) também são ofertados anualmente; 

  Além dos projetos de Extensão, voltados ao público externo à UAS, ocorrem 

ainda atendimentos pelo Serviço de Psicologia do Câmpus. O que chamamos de 

“Acolhimento Psicológico à Comunidade Externa” atualmente conta com mais de 40 

(quarenta) acadêmicos supervisionados por 10 (dez) docentes-psicólogos 

trabalhando em 3 períodos (manhã, tarde e noite) todos os dias úteis da semana 

(segunda-feira à sexta-feira), oferecendo serviços de apoio psicológico. 

 
3.2 CURSOS OFERTADOS VAGAS E ALUNOS  

 
A Unidade oferece três cursos de graduação presenciais, sendo eles: 
 

1. Administração – bacharelado; 
2. Matemática – licenciatura; 
3. Psicologia – bacharelado. 

 
Todos os cursos são semestrais e tem prazo mínimo de integralização curricular 

de 8 semestres para os cursos de Administração e Matemática e 10 semestres para 
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a Psicologia.  

A partir do ano de 2018, todos os cursos da Unidade passaram a ter o ingresso regular 

no primeiro semestre letivo de cada ano (Ingresso-Verão), sendo que o curso de 

Administração oferta regularmente cinquenta vagas e os cursos de Matemática e 

Psicologia ofertam, respectivamente, quarenta vagas. 

Além do ingresso via Sistema de Seleção Unificada-Sisu e do Processo Seletivo de 

Vestibular, que podem ser considerados processos regulares, tendo em vista que 

acontecem regularmente uma vez ao ano, há também o ingresso via Editais específicos 

destinados ao preenchimento das vagas ociosas dos cursos de graduação, que são: o 

Edital de Vagas Remanescentes; o de Movimentação Interna; o de Transferência de 

Cursos de Outras Instituições Nacionais de Ensino Superior de Graduação, Ingresso de 

Estrangeiros Portadores de Visto de Refugiado, Humanitário ou Reunião Familiar e 

Ingresso de Portador de Diploma de Graduação. Importante ressaltar que esses editais 

são abertos conforme existência de vagas ociosas. 

Seguem, respectivamente, nos itens 3.2.1 e 3.2.2 informações relevantes sobre os 

cursos da Unidade referente a 2016 e 2017. 

 
3.2.1 - GRADUAÇÃO (Censo 2016) 
 

CURSO CONCEITO VAGAS  
INGR

. 
MATR

. 
EVAS

. 
DIPL

. 

TAXA  
SUCES

SO 

AL. EQ. 
CENSO 

Administração 4 50 50 148 41 29 58% 190,91 

Matemática 3 40 42 89 30 14 35% 173,47 

Psicologia 2 40 38 122 17 9 27% 94,33 

Total - 130 130 358 88 52 40% 458,71 
Fonte: Censo 2016 

 

 

3.2.2 – GRADUAÇÃO 2017 
 
 

CURSO CONCEITO VAGAS  
INGR

. 
MATR

. 
EVAS

. 
DIPL

. 

TAXA  
SUCES

SO 

AL. EQ. 
CENSO 

Administração 
4 

50 76 
179,

5 35 12 24% 
190,91 

Matemática 3 40 46 88 30 11 27,5% 173,47 

Psicologia 2 40 70 154 15 29 72,5% 94,33 

Total 
- 

130 192 
421,

5 
80 52 40% 541,76 
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4. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO OS DISCENTES  

O Plano Nacional de Assistência Estudantil – PNAES tem como objetivo 

viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a 

melhoria do desempenho acadêmico, neste contexto como é realizado o apoio 

pedagógico aos discentes na sua UAS, sobre: 

4.1 - AÇÕES PARA SUPORTE À PERMANÊNCIA 

 

A Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis do Câmpus de Paranaíba 

(Secae/CPAR) é o setor responsável por organizar, divulgar, executar e 

acompanhar as atividades acadêmicas referentes à assistência estudantil, 

integração, desenvolvimento profissional, saúde e inclusão; realizar ações de 

acolhimento e recepção de estudantes ingressantes; realizar atendimento, 

orientação, apoio e encaminhamento dos estudantes para as áreas médicas, 

odontológicas e psicológicas; articular, com instituições locais, por meio de 

parcerias, o oferecimento de serviços diversos de necessidade e/ou interesse 

dos acadêmicos; fomentar a criação de espaços de convivência para uso dos 

acadêmicos; articular a participação dos acadêmicos em eventos esportivos, 

artísticos, culturais e científicos; fomentar, organizar, apoiar e divulgar ações 

relacionadas ao desenvolvimento profissional, como identificação e divulgação 

de campos de estágios e trainees; colaborar com a 

implantação/implementação, fomento, organização e divulgação da Política de 

Egressos; orientar os acadêmicos sobre tramitação e preenchimento de 

formulários, relatórios, termos e outros documentos referentes às ações da 

PROAES; elaborar relatórios gerenciais; e desenvolver outras atividades dentro 

de sua área de atuação. A Secae/CPAR está ligada à Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis-PROAES, que é a unidade responsável pelo planejamento, 

coordenação, acompanhamento e avaliação da política estudantil da Anexo - 

Resolução n.º 147/2018 -Conselho de Câmpus/CPAR (0945482) SEI 

23456.001383/2018-18 / pg. 15 15 UFMS e das atividades dirigidas aos 

estudantes. O desenvolvimento de políticas está organizado em três eixos: a) 
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atenção ao estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica; b) 

integração estudantil e assistência à saúde; c) incentivo ao desenvolvimento 

profissional. Atualmente, os trabalhos e atividades da Secae/CPAR são 

acompanhados por um Técnico em Assuntos Educacionais (TAE), um Tradutor 

e Interprete de Libras (TIL), uma Psicóloga e uma Secretária para Assuntos 

Estudantis. 

 

4.1.1 Auxílios PNAES e acompanhamento discente 

 

Atualmente, o Câmpus de Paranaíba possui acadêmicos contemplados pelos 

auxílios alimentação, auxílio creche, auxílio emergencial, auxílio moradia, auxílio 

permanência e auxílio para participação em eventos. Para concorrer as ações 

do Programa de Assistência Estudantil, é necessário que o discente siga todas 

as orientações divulgadas no edital lançado pela PROAES, que visa selecionar 

discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação, e possuir, 

prioritariamente, renda per capita de até um salário mínimo e meio (valor vigente 

nacional). Dentro destes processos, a Secae/CPAR fica responsável por receber 

do discente toda a documentação descrita em edital, realizar a conferência e 

divulgar o resultado final nos canais de comunicação da universidade (site, redes 

sociais, boletins de serviços). 

Como forma de acompanhamento dos alunos contemplados, a fim de que 

estes não tenham seus benefícios cancelados, a Secae/CPAR realiza, através 

do histórico escolar, a verificação da frequência às aulas e o aproveitamento do 

curso através das notas obtidas nas disciplinas. Casos em que o discente 

apresenta desempenho abaixo do esperado, seja em termos de assiduidade ou 

de rendimento nas avaliações, a equipe da Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento da Secae/CPAR convoca o discente para alertá-lo sobre a 

situação e avaliar a razão de seu baixo aproveitamento. Nas situações mais 

graves, os casos podem ser levados para atendimento psicológico ou são feitos 

encaminhamentos aos coordenadores de curso e Direção. A Comissão de 

Avaliação e Acompanhamento é responsável por acompanhar e analisar 

individualmente a situação dos acadêmicos beneficiários do Programa de 
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Assistência Estudantil, elaborar pareceres, dar sugestões de encaminhamentos 

administrativos e outras ações referentes aos acadêmicos da UFMS, Câmpus 

de Paranaíba. Essa Comissão foi constituída a partir da Instrução de Serviço N.º 

61, de 20 de junho de 2018, sendo composta pelos respectivos servidores e 

cargos: Patrícia Queiroz Peli – Assistente em Administração, Anderson da Silva 

Nascimento – Tradutor e Interprete de Libras (TIL), Geraldino Carneiro de Araújo 

– Docente, Mayara K. A. R. G. Coutinho – Psicóloga, Raphael Antonio de Oliveira 

Silva – Técnico em Assuntos Educacionais (TAE). A composição da Comissão 

poderá ser alterada pela Direção do Câmpus quando houver necessidade. 

 

4.1.2 Recepção dos ingressantes 

 

As atividades de recepção dos alunos ingressantes nos três cursos do 

CPAR/UFMS são organizadas em conjunto com as coordenações de curso e 

Centros Acadêmicos. Prima-se por favorecer a integração entre os ingressantes 

e os veteranos dos três cursos e apresentação da instituição, dos servidores, 

dos programas de assistência ao acadêmico, dos serviços disponíveis no CPAR 

e da estrutura dos cursos. A programação é dividida entre uma parte institucional 

e outra parte organizada pelos discentes veteranos. 

 

 

4.1.3 Serviço de psicologia 

 

O serviço de psicologia do CPAR é voltado para a assistência psicológica 

tanto dos servidores quanto dos acadêmicos. No âmbito da assistência 

psicológica aos acadêmicos são oferecidos atendimentos psicológicos 

individuais e em grupo, nas modalidades de acolhimento psicológico, grupos 

operativos temáticos e psicoterapia breve em casos específicos. Também são 

realizadas reuniões de articulação com a rede municipal de saúde e rede 

estadual de assistência social, além de reuniões com as coordenações de curso 

e com professores. Os encaminhamentos dos estudantes para áreas médicas, 

odontológicas e psicológicas são realizados após acolhimento psicológico 
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realizado por meio do método de psicodiagnóstico interventivo, limitado a quatro 

sessões de atendimento individual, depois do qual é discutido junto com o 

acadêmico as possibilidades de encaminhamento, considerando a 

disponibilidade da rede e a realidade socioeconômica do acadêmico. Para a 

oferta de psicoterapia, está em articulação, pela psicóloga do CPAR, a 

construção de uma rede de psicólogos no município que possam ofertar este 

serviço com valores acessíveis à condição socioeconômica dos acadêmicos. 

 

4.1.4 Política de Egressos 

 

A preocupação com a formação de um profissional crítico, com visão 

humanista e comprometida com as transformações sociais tem acompanhado 

todo o contexto pedagógico dos cursos da UFMS. Sendo assim, o 

acompanhamento do egresso desempenha um papel bastante significativo, pois 

possibilita que se avaliem os cursos, de forma direta e, ainda, se verifique o tipo 

de profissional formado e se o perfil apresentado converge com os objetivos 

delineados no Projeto Pedagógico de cada curso. Atualmente a UFMS apresenta 

em seu sítio eletrônico institucional uma página dedicada ao desenvolvimento e  

acompanhamento da política de egressos da universidade 

(www.egressos.ufms.br). Na página é possível acompanhar os egressos em 

evidência no mercado de trabalho, além de depoimentos de ex-alunos. Faz-se 

necessário, no caso do Câmpus de Paranaíba, um enfoque nos egressos da 

própria unidade, com a criação de um banco de dados local e o constante 

acompanhamento destes profissionais (Vide Seção 5.4 – Ações, indicadores e 

metas). 

 

4.1.5 Outras atividades da SECAE/CPAR 

 

Ainda dentro das atribuições da Secae/CPAR, sua equipe auxilia os 

processos seletivos de bolsas de extensão e cultura a discentes vinculados a 

projetos de extensão institucionalmente aprovados pela Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Esporte (PROECE). O acompanhamento destes bolsistas é 
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responsabilidade dos coordenadores dos projetos, que ficam responsáveis pelas 

atividades desenvolvidas durante a vigência da bolsa. 

 

 

4.2  Ações para suporte à permanência 

 

As ações de Assistência Estudantil da UFMS têm como objetivo garantir a 

permanência e a diminuir os índices de retenção e evasão decorrentes de fatores 

socioeconômicos. As ações são ofertadas de acordo com os objetivos e diretrizes 

do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído por meio da 

Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007 e pelo Decreto nº 7.234, de 

19 de julho de 2010. Destacam-se: 

 

Auxílio permanência: É um repasse financeiro ao acadêmico em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, de forma a contribuir com as suas despesas básicas 

durante o período de graduação na Universidade. O auxílio Permanência/UFMS tem por 

objetivo ajudar financeiramente o acadêmico em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, de forma a garantir a sua permanência na Universidade e contribuir para 

sua formação integral, buscando reduzir os índices de retenção e evasão decorrentes de 

dificuldades de ordem socioeconômica. 

Auxílio moradia: concessão de benefícios aos discentes que comprovem ser oriundos de 

famílias residentes ou domiciliadas em municípios fora do Câmpus no qual está matriculado; 

Contribuir para a permanência e o bom desempenho dos acadêmicos na Universidade. 

Auxílio creche: É uma subvenção financeira a discentes com guarda de crianças 

menores de seis anos, que comprovadamente aguardam vaga em centros de educação 

infantil no município no qual está matriculado em curso de graduação. Contribuir para a 

permanência e o bom desempenho dos acadêmicos na Universidade. 

Auxílio para participação em eventos: O APEE tem por objeto contribuir com a 

formação acadêmica dos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação e de pós-graduação stricto sensu da UFMS, com o apoio financeiro para 
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participação em eventos de caráter científico, técnico-científico, de inovação, 

empreendedorismo, artísticos e culturais, preferencialmente no Brasil. 

Auxílio emergencial: É um repasse financeiro correspondente ao valor vigente do 

auxílio permanência para discentes prioritariamente ingressantes com alto risco de 

evasão e oriundos, preferencialmente, de cidade distinta da localização do Câmpus no 

qual está matriculado, com duração de até três meses, podendo ser renovada uma única 

vez. 

Atendimentos Assistenciais:  Para o acompanhamento dos discentes em 

vulnerabilidade econômica, no Câmpus de Paranaíba, faz-se necessário o serviço do 

Assistente social. O CPAR atualmente possui essa demanda, uma vez que o Assistente 

Social visa atuar nas situações vivenciadas pelos acadêmicos nos âmbitos educacional 

e social, que podem levar a sua retenção e evasão e limitar as suas possibilidades de 

vivência acadêmica nas mais diversas áreas na universidade (cultura, esporte, lazer,  

ensino, pesquisa, extensão, entre outros). Outro fator relevante seria o trabalho do 

profissional durante o processo seletivo dos auxílios de Assistência Estudantil 

oferecidos 

pela UFMS, uma vez que seriam responsáveis pelo atendimento, orientação, 

entrevista, visitas domiciliares, avaliação social dos estudantes e, posteriormente, 

realizariam o acompanhamento social dos estudantes atendidos. 

 

4.3 Apoio Pedagógico ao Discente 

4.3.1 Monitoria 

O Câmpus de Paranaíba oferece aos seus acadêmicos, em todos os 

semestres, a oportunidade de desempenharem atividades ligadas ao 

ensino e a aquisição de habilidades em atividades didáticas, através 

da Monitoria de Ensino de Graduação, objetivando despertar nos 

alunos o interesse pela docência. Ademais, os acadêmicos que 

atuam como monitores de ensino, além do conhecimento adquirido, 

têm estas horas contabilizadas como Atividades Complementares e 
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o certificado recebido pode constituir-se um diferencial, por exemplo, 

ao concorrer a uma vaga no mestrado acadêmico. O processo ocorre 

a cada semestre, após publicação de edital pela Pró-Reitoria de 

Graduação – PROGRAD/UFMS. A Direção da Unidade, mediante 

Instrução de Serviço, constitui Comissão Especial responsável por 

todo o processo seletivo. Dentre suas atribuições, destaca-se a 

elaboração de editais, definição de quantitativo geral de vagas, 

critérios de seleção e classificação, análise de documentos, dentre 

outras. O número de bolsas destinadas ao CPAR é definido pela 

PROGRAD/UFMS, cabendo à Comissão tão somente definir os 

critérios de distribuição entre os cursos de graduação do Câmpus de 

Paranaíba. O processo seletivo se dá em duas fases distintas: 

seleção de disciplinas e seleção de monitores. Primeiramente, é 

divulgado edital visando a seleção de disciplinas. Os professores que 

desejam obter monitores para o próximo semestre letivo, inscrevem 

suas disciplinas, sendo permitido a inscrição de mais de uma. Após 

análise da documentação entregue pelos docentes e obedecendo 

aos critérios descritos no edital de seleção, a Comissão Especial 

publica edital contendo as disciplinas classificadas e as 

contempladas com bolsa. Posteriormente, é divulgado edital de 

seleção de monitores. Os acadêmicos podem se inscrever em mais 

de uma das vagas contempladas no edital. Contudo, poderá exercer 

apenas uma atividade de monitoria durante o semestre letivo. Para 

se inscrever no processo seletivo e exercer as atividades de 

Monitoria de Ensino de Graduação é necessário que o acadêmico 

esteja regularmente matriculado na UFMS; tenha cursado, com 

aprovação, a disciplina para a qual está concorrendo ou dela tenha 

sido dispensado por meio de aproveitamento de estudos ou disciplina 

correlata; tenha disponibilidade de tempo para o exercício das 

atividades de monitoria. Antes da data prevista para o início das 

atividades, o professor responsável pela disciplina elabora, 

juntamente com o monitor, o Plano de Atividades de Monitoria (PAM), 
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adequado ao grau de conhecimento e experiência do monitor. 

Também é responsável por encaminhar a folha de frequência, 

mensalmente, à Secretaria de Apoio Pedagógico. Por fim, o 

acadêmico, ao término das atividades, encaminha à Secretaria de 

Apoio Pedagógico do Câmpus de Paranaíba o Relatório Final de 

Atividades de Monitoria, informando o período e as horas cumpridas 

para a emissão do certificado. 

4.3.2 Estágios  

A realização de estágios é parte do currículo dos cursos de Graduação do 

Câmpus de Paranaíba, sendo estas atividades de caráter obrigatório ou 

não obrigatório. O curso de Administração – Bacharelado apresenta em 

seu Plano Pedagógico de Curso (PPC) a realização de estágio não 

obrigatório, com carga horária mínima de 68 horas. Para o curso de 

Psicologia Bacharelado, seu PPC prevê a realização de estágios 

obrigatórios dentro de três ênfases oferecidas no 

currículo do curso. Já o curso de Matemática – Licenciatura prevê a 

realização de estágios obrigatórios, voltados principalmente para o 

desenvolvimento de habilidades didáticas nos futuros professores. 

Além dos estágios previstos nos PPC´s dos cursos, há ainda 

oportunidades de estágio geradas a partir de convênios e parcerias 

com instituições públicas e privadas, a fim de fomentar a integração 

do acadêmico com o mercado profissional. Prevê-se ainda um 

aumento nestas oportunidades com a viabilização de parceria com o 

Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) na cidade de 

Paranaíba (vide Meta de Ação 3.1.5.1.1). 

 

4.3.3 Programa de nivelamento 

O Câmpus de Paranaíba apresenta uma diversidade de acadêmicos, 

oriundos de diferentes localidades e de realidades socioeconômicas 

também diversas. Enfrenta-se, a partir deste contexto, o obstáculo 
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de nivelar as diferentes realidades dos acadêmicos em termos de 

conhecimentos básicos oriundos de fases anteriores do ciclo 

educacional e que interferem diretamente no processo de ensino-

aprendizagem. Neste sentido, é proposta neste plano ação voltada a 

superar este obstáculo (vide Meta de Ação 1.1.2.1.1). 

 

4.3.4 Mobilidade 

A Mobilidade Acadêmica é uma oportunidade ao acadêmico de 

cursar disciplinas fora da UFMS, obtendo experiência em ambientes 

acadêmicos diferentes, através de convênios ou outros instrumentos 

jurídicos firmados com Instituições de Ensino Superior, sendo 

necessário para participação o vínculo com a UFMS e ainda ter 

aprovação em todas as atividades curriculares do primeiro semestre 

do curso. Os procedimentos referentes à Mobilidade Acadêmica, 

quer seja na esfera estadual, nacional ou mesmo na internacional, 

são divulgados através de editais, convênios e acordos. 

 

5.0  PLANEJAMENTO TÁTICO-OPERACIONAL 

 
São planos com foco no médio prazo e com um pouco mais de detalhes que o 

Planejamento Estratégico, mais ainda se mantendo enxutos e com certa visão holística. 
 

Uma das principais diferenças do Planejamento Estratégico para o Planejamento 
Tático é que o primeiro é voltado para a organização com um todo, já o segundo é 
orientado às áreas ou Unidades subordinadas, ou seja, podemos dizer que o 
Planejamento Tático é a decomposição do Planejamento Estratégico para cada 
unidade, para cada área da Instituição. 
 

O Planejamento Tático-Operacional da Unidade foi construído com base nos 
objetivos concebidos no Esquema Estratégico da UFMS, que, por sua vez, reflete o 
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2015/2019. 
 

O Esquema Estratégico da Universidade apresenta a missão e a visão 
institucional, os eixos estruturantes, as áreas estratégicas, os objetivos estratégicos e 
o conjunto de metas que compõem o PDI 2020/2024 (vide figura em tela). 
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VISÃO
Ser reconhecida por sua dinamicidade e qualidade na prestação de 

serviços educacionais, sociais e tecnológicos.

MISSÃO

Desenvolver e socializar o conhecimento, promovendo a formação e o 
aperfeiçoamento do capital humano. 

EIXOS ESTRATÉGICOS

ÁREAS ESTRATÉGICAS
Ensino de Graduação e 

Pós-Graduação
Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Integração Nacional e Internacional
Atenção ao Estudante Infraestrutura Eficiência da Gestão

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

Consolidar o Ensino de Graduação e 
Pós-Graduação

Aperfeiçoar a Gestão Universitária
Fortalecer a Imagem 

Institucional
Valorizar os Servidores

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  PDI 2015 -2019

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
ESQUEMA ESTRATÉGICO

Fortalecer a Pesquisa, Extensão, Empreendedorismo e Inovação 
em Âmbito Nacional e Internacional

Fortalecer a Vivência e a Inclusão 
Universitária

Modernizar a Infraestrutura

Perfil Institucional
Projeto Pedagógico 

Institucional
Organização Didático-

Pedagógica
Corpo Docente

Corpo Técnico-
Administrativo

Corpo Discente
Organização 

Administrativa

Avaliação 
Institucional

Infraestrutura 
Física 

Atendimento às pessoas com NEE¹ 
ou com Mobilidade Reduzida

Capacidade e 
Sustentabilidade Financeira

Com base nas diretrizes estratégicas da UFMS, a Unidade concebe a sua própria 

trajetória futura, considerando sobretudo os valores pelos quais refundará todo o contexto 

da sua atuação como entidade social e educadora. 
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5.1  MISSÃO 

 
É a declaração do propósito e do alcance da UAS. Refere-se ao papel da UAS e significa 
sua razão de ser e de existir. 

 
Desta forma, a Unidade apresenta sua missão: 

 
Promover, de modo indissociável e com excelência, o ensino, a pesquisa e a 

extensão visando a formação de profissionais-cidadãos capazes de contribuir para 
o desenvolvimento social, econômico e ambiental da nação. 

 
5.2 VISÃO 

 
É o sonho almejado pela UAS. Refere-se àquilo que a UAS deseja ser no futuro. É o 
quadro futuro que pretende alcançar dentro de uma perspectiva de prazo que ofereça o 
tempo para se chegar lá e conseguir os resultados desejados  
 
É expressa de forma sucinta e inspiradora, pois deve sensibilizar as pessoas que atuam 
na organização, assegurando a sua mobilização e alinhamento aos temas estratégicos. É 
responsável por nortear as convicções que direcionam sua trajetória para uma situação 
em que se deseja chegar num determinado período de tempo. 

 

Desta forma, a Unidade apresenta sua visão: 
 

“Ser lembrada pela qualidade na geração e disseminação do conhecimento”. 

 

 
5.3 PRINCÍPIOS 

 
É o conjunto de conceitos, filosofias e crenças gerais que a UAS respeita e emprega e 

está acima das práticas cotidianas, na busca de ganhos de curto prazo. São os ideais que 

servem de orientação e inspiração para todos envolvidos na UAS. São os atributos e as 

virtudes da adotadas na UAS.   

 

 Normalmente, os valores surgem agregados à missão, como uma simples relação ou de 

forma mais elaborada, como crenças ou políticas organizacionais. Os valores representam  
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um conjunto de crenças essenciais ou princípios morais que informam as pessoas como 

devem reger os seus comportamentos na organização. 

 Os valores incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um modo de 

conduta tanto de um indivíduo quanto em uma organização. São guias ou critérios para 

os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício 

das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a Missão, 

na direção da Visão. 

 
 
 
Desta forma, a UAS apresenta seus princípios: 
 

 Ética 

 Dinamismo 

 Transparência 

 Excelência acadêmica 

 Sustentabilidade 

 Empreendedorismo 

 Inovação 

 Criatividade 
 

 
 

5.4 AÇÕES, INDICADORES E METAS 

 
Os indicadores permitem a avaliação do desempenho. A utilização dos indicadores 

no planejamento é primordial para tomada de decisões seguras e bem 

fundamentadas, baseadas em fatos, e não em suposições. 

 

A meta é o índice de resultado que se espera alcançar. As metas têm como 

objetivo serem suficientes para assegurar a efetiva implementação do plano. A 

finalidade de cada meta é enunciada no detalhamento do indicador e expressa um 

propósito da organização. Um estado de futuro esperado em um determinado 

período. 

 

Portanto uma meta deve conter: objetivo, valor e prazo. Devem ser: mensuráveis; 

desafiadoras; viáveis; relevantes; específicas; temporais e alcançáveis. 
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As ações são os esforços empreendidos para possibilitar que o planejamento seja 

executado, através do alcance das metas dos indicadores e dos objetivos. Para 

tanto, os objetivos são desdobrados em ações e iniciativas. 

 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Diante ao exposto, a Nome da Unidade apresenta seu painel de ações, indicadores e metas alinhados aos objetivos estratégicos do 
PDI  

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.1 
Taxa de diplomação no tempo mínimo dos 
cursos de graduação 

20% 20% 20% 20% 20% 

Taxa de diplomação no tempo mínimo 
dos cursos de graduação 

(Número de 

estudantes 

diplomados no 

período mínimo 

dos cursos no 

ano/ Quantidade 

de estudantes 

ingressantes) x 

100 

PROGRAD 

PDU 1.1.1.1 
Alcançar a Taxa de diplomação no tempo 
mínimo dos cursos de graduação 

20% 20% 20% 20% 20% 
Coordenções de Curso / COAC / 

Direção / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.1.1.1.1 
Elaborar semestralmente os planos de Estudos 
dos acadêmicos para ajustes na oferta de 
disciplinas e orientá-los na matrícula. 

2 2 2 2 2 Excesso de demanda na COAC 
Delegar tarefas a 
outros servidores. 

COAC / CPAR / 
COORDENAÇÃO 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.2 Taxa de sucesso na graduação 49% 50% 52% 56% 60% 

Taxa de sucesso na graduação 

(Quantidade de 

estudantes 

diplomados no 

curso no 

ano/Quantidade 

de estudantes 

ingressantes do 

curso no 

respectivo ano 

de ingresso) X 

100 

PROGRAD 

PDU 1.1.2.1 Alcançar a taxa de sucesso da graduação 49% 50% 52% 56% 60% 
Coordenções de Curso / COAC / 

Direção / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.1.2.1.1 
Viabilizar Projetos de Ensino voltados ao 
nivelamento em português, matemática e 

1 1 1 1 1 Baixa procura discente 
Vincular com 
recompensa nas 

Docentes e Técnicos / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
tecnologias; disciplinas 

1.1.2.1.2 

Realizar um diagnóstico da evasão, com o 
desenvolvimento de uma ferramenta de controle 
e teste de personalidade para verificar as 
causas da evasão 

0 1 1 1 1 Excesso de Trabalho Criar comissões 
Raphael Antonio de Oliveira 

Silva - Secae / CPAR / CPAR 

1.1.2.1.3 
Implementar a disciplina de “produção e 
interpretação de texto” em todos os cursos do 
CPAR 

- - 1 1 1 Adequação do PPC’s 
Desaprovação dos 
NDEs 

NDE's dos CURSOS / CPAR 

1.1.2.1.4 
Organizar a recepção de calouros com o 
envolvimento de toda a comunidade acadêmica 
no inicio de cada ano 

1 1 1 1 1 
Professores/técnicos segmentarem a 
participação dos acadêmicos 

Promover a 
integração com 
todos os acadêmicos 
dos cursos 

Direção, Coordenadores de 
Cursos e Técnicos / CPAR 

1.1.2.1.5 
Aumentar a participação discente em projetos 
de ensino, pesquisa, extensão, inovação, 
cultura e esporte. 

5% 5% 6% 6% 7% 

Baixa produção de produção de 
projetos pelo excesso de carga horária 
na graduação e atividades 
administrativas 

Fomentar recursos 
financeiros aos 
projetos 

Docentes / CPAR 

Excessos de atividades operacionais 
para emissão de certificados e 
elaboração do relatório final 

Tecnologia: A 
emissão do 
certificado poderia 
ser automática pelo 
Sigproj. 

1.1.2.1.6 

Apresentar, as instâncias superiores, relatórios 
de estudos visando demonstrar as 
necessidades de ampliação do número de 
alunos beneficiados pela assistência estudantil 
na unidade. 

1 1 1 1 1 Não Adesão dos servidores Criar comissão 
Secae / CPAR / Assistência 

Estudantil 

1.1.2.1.7 
Realizar parcerias com organizações para 
aumentar os estágios remunerados 

1 1 1 1 1 
Desconhecimento por parte das 
organizações sobre a importância do 
estágio 

Promoção de 
palestras, ações e 
visitas às 
organizações 

Coordenadores de Curso / 
CPAR e Direção / CPAR / CPAR 

1.1.2.1.8 
Desenvolver projeto de extensão comum aos 
cursos sobre FELICIDADE 

0 1 1 1 1 

Falta de apoio dos docentes em razão 
na não percepção da importância da 
discussão de assuntos globais sobre a 
vida pessoal e acadêmica 

Conscientizar sobre 
a importância da 
discussão sobre 
assuntos como 
propósito, família, 
relações humanas, 
carreira, saúde física 
e mental, lazer etc 

Direção, Coordenadores de 
Cursos e Técnicos / CPAR 

1.1.2.1.9 
Realizar reuniões pedagógicas com todos os 
docentes de cada curso 

1 1 1 1 1 

Excesso de Atividades 

Discussões informais Coordenadores de curso / CPAR Definir plano de ação para o curso 
anualmente 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

1.1.2.1.10 
Realizar, anualmente, reuniões do Serviço de 
Psicologia com os docentes e técnicos com o 
intuito de sensibilização e mudança 

0 1 1 1 1 Falta de envolvimento 
Promover Diálogo e 
Conscientização 

Serviço de Psicologia / CPAR 

1.1.2.1.11 

Aumentar o percentual da participação de 
docentes nos cursos de formação de praticas 
acadêmicas promovidos pela Prograd/Sedfor 
até consolidar 100% dos docentes treinados. 

33% 33% 50% 50% 50% 
Excesso de trabalho 

Conscientizar sobre 
a importância 

Direção / CPAR / GAB / CPAR 

Não oferta do curso no âmbito geral Realizar no Câmpus 

1.1.2.1.12 Realizar, anualmente, eventos com egressos. - 1 1 1 1 
Dificuldade de localização dos 
egressos 

Elaborar um 
questionário 

COAC / CPAR / 
COORDENAÇÃO 

1.1.2.1.13 
Aumentar a participação discente nas atividades 
de monitorias 

4% 4% 5% 5% 5% 

Baixa participação docente na oferta de 
monitoria 

Aumentar o prazo 
para cadastramento 

Docentes e Técnicos / CPAR 
Baixa participação discente na busca 
de orientação na monitoria 

Incluir nos relatórios 
de monitoria a lista 
de presença dos 
alunos participantes 

1.1.2.1.14 
Criar um espaço de convivência para realização 
de atividades de culturais, eventos, esporte e 
lazer 

- - 1 - - 
Falta de recurso financeiro 

Gestão junto a 
administração 

Direção, Coordenações e 
Seções / CPAR Criação de ações 

1.1.2.1.15 
Criar ferramenta para monitorar e comunicar as 
conquistas de acadêmicos, egressos, docentes 
e técnicos. 

1 1 1 1 1 

Falta de expertise para criar a 
ferramenta Treinamento para o 

servidor de 
informática 

Serviço de Informática, Seção 
de Psicologia, Coordenações e 

Direção / CPAR Estágiário SECOM eParceria com 
jornais e mídias da região 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.3 Taxa de vagas ociosas na graduação 10% 8% 7% 6% 5% 

Taxa de vagas ociosas na graduação 

(Quantidade de 

vagas ociosas 

no ano) / 

(Quantidade de 

vagas ofertadas 

pelo curso no 

ano X a 

quantidade de 

anos do curso) 

x 100 

PROGRAD 

PDU 1.1.3.1 Taxa de vagas ociosas na graduação -% 10% 9% 8% 7% 
Coordenções de Curso / COAC / 

Direção / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.1.3.1.1 
Realizar, anualmente, um diagnóstico da 
evasão, com o desenvolvimento de uma 

0 1 1 1 1 
Falta de Apoio das Coordenações de 
curso 

Criar comissões 
incluindo 

Raphael Antonio de Oliveira 
Silva - Secae / CPAR / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
ferramenta de controle e teste de personalidade 
para verificar as causas da evasão 

acadêmicos 

1.1.3.1.2 
Divulgar semestralmente os editais de ocupação 
de vagas ociosas, emitidos pela PROGAD 

2 2 2 2 2 Não sair edital 
acompanhar e 
monitorar as 
publicações 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.4 Taxa de retenção na graduação 52% 50% 48% 46% 44% 

Taxa de retenção na graduação 

(Quantidade de 

estudante do 

Curso que 

encontram-se 

enquadrado em 

um período 

inferior do 

período de 

posicionamento 

no Curso/ 

Quantidade de 

Estudantes 

Ativos no 

Curso) X 100 

PROGRAD 

PDU 1.1.4.1 Taxa de retenção na graduação 45% 45% 44% 42% 39% 
Direção, Coordenações e 

Seções / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.1.4.1.1 
Realizar uma diagnóstico preventivo, 
semestralmente, por meio do aproveitamento 
dos estudantes de cada turma. 

0 2 2 2 2 Obtenção das informações 

Solicitar aos 
docentes o envio dos 
estudantes 
reprovados em suas 
disciplinas 

Raphael Antonio de Oliveira 
Silva - Secae / CPAR / CPAR 

1.1.4.1.2 
Viabilizar Projetos de Ensino voltados ao 
nivelamento em português, matemática e 
tecnologias; 

1 1 1 1 1 Baixa procura discente 
Vincular com nota de 
aproveitamento nas 
disciplinas 

Docentes / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.7 
Taxa de sucesso na pós-graduação stricto 
sensu 

85% 87% 87% 88% 88% 
Taxa de sucesso na pós-graduação 

stricto sensu 

Quantidade de 

estudantes 

diplomados na 

pósgraduação 

PROPP 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
stricto sensu 

no 

ano/Quantidade 

de estudantes 

ingressantes na 

pós-graduação 

stricto sensu 

no respectivo 

ano de 

ingresso)X100 

PDU 1.1.7.1 
Ampliar o contingente de alunos matriculados da 
pós-graduação em nível de mestrado e 
doutorado. 

0 0 0 15 30 
Ampliação do número de matriculados 

na pós-graduação stricto sensu 

[(∑ 

matriculados 

pós-graduação 

ano corrente / 

∑ matriculados 

pós-graduação 

ano anterior] -

1) x 100 

Wesley Ricardo de Souza 
Freitas / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.1.7.1.1 

Criar uma comissão para planejamento, estudo, 
diagnóstico e avaliação de viabilidade e 
demanda para curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu - Mestrado em Administração 

0 1 0 0 0 

Produção Científica 

Criar mecanismos 
para incentivar a 
pesquisa e a 
produção científica 

Comissões específicas para 
cada Programa de Pós-

Graduação / CPAR 

Não adesão de docentes 
Conscientizar sobre 
a importância de um 
curso desta natureza 

1.1.7.1.2 

Criar uma comissão para planejamento, estudo, 
diagnóstico e avaliação de viabilidade e 
demanda para curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu - Desenvolvimento Regional 

0 1 0 0 0 Não interesse da UFMS 
Conscientizar sobre 
a importância e 
necessidade. 

Comissões específicas para 
cada Programa de Pós-

Graduação / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.11 
Taxa de crescimento de estudantes 
efetivamente matriculados nos cursos de pós-
graduação lato sensu. 

0% 10% 10% 5% 5% 
Taxa de crescimento de estudantes 

efetivamente matriculados nos cursos 
de pós-graduação lato sensu. 

[(Total de 

estudantes na 

pós-graduação 

lato sensu 

matriculados no 

ano em curso / 

Total 

PROPP 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
estudantes de 

pós-graduação 

lato sensu 

matriculados no 

ano anterior em 

curso) – 1] X 

100 

PDU 1.1.11.1 
Aumentar a oferta de cursos de pós-graduação 
lato-sensu 

0 1 2 2 3 
Oferta de cursos de pós-graduação 

ampliada 

∑ cursos 

ofertados ano 

corrente - ∑ 

cursos 

ofertados ano 

anterior 

Coordenadores de Curso / 
CPAR e Direção / CPAR / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.1.11.1.1 
Criar novas turmas lato sensu em MBA Gestão 
Estratégica de Organizações 

0 1 0 1 1 

Não envolvimento dos docentes Remunerar os 
docentes pela 
atividades na pós-
graduação 

Wesley Ricardo de Souza 
Freitas / CPAR Reduzir a carga horária na graduação 

1.1.11.1.2 
Criar uma comissão para realização de um 
diagnóstico e criação de projeto para 
viabilização de lato sensu em Matemática 

0 1 1 0 0 

Não Envolvimento dos docentes Remunerar os 
docentes pela 
atividades na pós-
graduação 

Thiago Donda / CPAR 
Reduzir a carga horária na graduação 

1.1.11.1.3 
Cria uma comissão para realização de um 
diagnóstico e criação de projeto para 
vialibização de lato sensu em Psicologia 

0 1 1 0 0 

Não Envolvimento dos docentes Remunerar os 
docentes pela 
atividades na pós-
graduação 

Coordenador de Curso / 
Psicologia Reduzir a carga horária na graduação 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.1.* 
Objetivo do PDI: Aprimorar o Ensino de 
Graduação e da Pós-graduação 

Não se aplica a objetivos 

PDU 1.1.*.1 
Ampliar o contingente de alunos matriculados na 
graduação. 

3% 8% 16% 14% 15% 
Contingente de estudantes 

matriculados na graduação ampliado 

[(∑ 

matriculados 

graduação ano 

corrente / ∑ 

matriculados 

graduação ano 

anterior] -1) x 

100 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.1.*.1.1 
Desenvolver ações as escolas públicas e 
privadas de ensino médio para divulgação anual 
das formas de ingresso na UFMS/CPAR. 

2 2 2 2 2 Excesso de trabalho 

Criar Comissões e 
conscientizar os 
servidores 
envolvidos. 

Direção, Coordenadores de 
Cursos e Técnicos / CPAR 

1.1.*.1.2 
Elaboração do PPC para abertura do curso de 
Ciências Contábeis em 2020 (CONCLUIDA) 

1 0 0 0 0 Restrições orçamentárias Articulação política 
Direção Cpar, Docentes do 

curso de Administração, 
Raphael TAE / Diversos 

1.1.*.1.3 

Elaborar o estudo da necessidade da 
quantidade de docentes a serem contratados 
para o curso de Ciências Contábeis 
(CONCLUIDA) 

1 0 0 0 0 Adesão dos docentes Criar comissões 
Direção Cpar, Docentes do 

curso de Administração, 
Raphael TAE / Diversos 

1.1.*.1.4 
Criar comissão para acompanhar os trâmites 
para a abertura do curso de Medicina Veterinária 

0 1 1 1 1 Adesão de docentes Criar a comissão Direção / CPAR / GAB / CPAR 

1.1.*.1.5 
Criar comissão para iniciar o processo de 
estudos para abertura do curso de Engenharia 
Civil 

0 0 1 1 0 Adesão dos docentes Criar comissão Direção / CPAR / GAB / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.1.*.2 
Aumentar as ações de integração dos cursos de 
graduação com a educação básica. 

- 2 2 2 3 
Ampliação das ações de integração de 

graduação e educação básica 

∑ ações ano 

corrente - ∑ 

ações ano 

anterior 

Docentes e Técnicos / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.1.*.2.1 
Aumentar o número de bolsistas do PIBID e 
residência pedagógica no curso de Matemática. 

20 22 24 26 28 
Falta de recursos internos e externos 
para os Programas. 

Planejamento de 
recursos em 
instâncias 
superiores. 

Coordenador do PIBID no 
campus / CPAR 

1.1.*.2.2 

Capacitar, semestralmente, os 
estagiários\monitores\bolsistas e voluntários 
para atendimento de indivíduos com queixa 
escolar e outras realidades pertinentes ao curso 
de Psicologia. 

- 2 3 4 5 
Falta de vínculo/engajamento entre as 
instituições envolvidas. 

Estabelecimento de 
parcerias voltadas ao 
benefício dos alunos 
de educação básica. 

Docentes / CPAR 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.1.*.3 
Elevar a média geral do CPC dos cursos de 
graduação. 

15% 15% 20% 25% 25% CPC Médio Elevado 

[(CPC médio do 

último triênio 

/ CPC médio do 

penúltimo 

triênio]-1) x 

100 

Docentes / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.1.*.3.1 
Realizar reuniões do Núcleo Docente 
Estruturante 

2 2 2 2 2 Excesso de trabalho 
Dividir os docentes 
do curso entre NDE e 
Colegiado 

COAC / CPAR / 
COORDENAÇÃO 

1.1.*.3.2 
Criar uma comissão para monitorar as ações 
desenvolvidas na meta 1.1.2 

0 1 1 1 1 Descrédito da avaliação 
Criar mecanismos 
para incentivar a 
participação 

Direção do Câmpus de 
Paranaíba / Diretora / GAB / 

CPAR 

1.1.*.3.3 

Realizar reuniões semestrais com a 
comunidade acadêmica, para incentivar e 
esclarecer a importância da participação na 
avaliação institucional. 

2 2 2 2 2 Descrédito da avaliação 
Criar mecanismos 
para incentivar a 
participação 

Comissão Setorial de Avaliação 
/ CPAR 

1.1.*.3.4 
Realizar reuniões anuais para incentivar e 
esclarecer a importância da participação no 
ENADE (com docentes e discentes) 

1 1 1 1 1 Descrédito 

Alterar o formato das 
nas avaliações das 
disciplinas dos 
cursos questões 
semelhantes as 
aplicadas pelo 
Enade 

Coordenadores de Curso / 
CPAR e Direção / CPAR / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.2.1 
Taxa de crescimento de publicações da Editora 
UFMS 

45% 50% 55% 55% 60% 

Taxa de crescimento de publicações 
da Editora UFMS 

[(Total de 

obras 

publicadas pela 

Editora UFMS no 

ano/ Total 

obras 

publicadas pela 

Editora UFMS 

ano anterior) – 

1] x 100 

AGECOM 

PDU 1.2.1.1 
Taxa de crescimento de publicações pela 
Editora UFMS 

-% 2% 2% 2% 3% Docentes e Técnicos / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.2.1.1.1 
Aumentar a submissão de propostas, pelos 
servidores da unidade, aos editais da UFMS 
para essa finalidade 

2 3 3 3 5 

Não haver abertura de edital Divulgação frequente 
Direção, Coordenações e 

Seções / CPAR Não haver submissão de propostas 
Divulgação e suporte 
técnico 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.2.2 
Taxa de crescimento nos atendimentos em 
ações de extensão, cultura e esporte 

- 5% 10% 5% 5% 
Taxa de crescimento nos 

atendimentos em ações de extensão, 
cultura e esporte 

[Total de 

atendimentos de 

extensão, 

cultura e 

esporte no ano 

em curso/ Total 

de atendimentos 

de extensão, 

cultura e 

esporte (ano 

anterior)- 1] 

*100 

PROECE 

PDU 1.2.2.1 
Elevar a quantidade de ações que contemplem 
serviços, cursos e programas de atendimento à 
população externa. 

5 5 5 5 8 
Ampliação da quantidade de ações de 

assistência à população externa 

Total de ações 

do ano 

corrente-Total 

de ações do ano 

anterior 

Servidores técnicos e 
professores do Câmpus de 

Paranaíba / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.2.2.1.1 
Realizar Consultorias ou Cursos, por meio da 
Empresa Júnior, junto às Instituições do 
Município de Paranaíba. 

- 2 3 4 5 Falta de demanda. 
Maior divulgação dos 
serviços prestados 
pela Empresa Jr. 

Supervisor da Empresa Junior / 
DOcente / CPAR 

1.2.2.1.2 
Aumentar o percentual de atendimentos na 
Seção de Psicologia. 

- 5% 5% 5% 5% 
Falta de espaços adequados para 
expansão das atividades. 

Planejamento de 
agenda semestral de 
atendimentos. 

Chefe da Seção de Psicologia / 
Secretário da Seção / Docente / 

Técnico - CPAR 

1.2.2.1.3 
Implantar o serviço de Plantão de Acolhimento 
na Seção de Psicologia 

1 1 1 1 1 Falta de recursos pessoais. 

Engajamento do 
corpo docente de 
Psicologia e Chefe 
de Seção 
(Psicologia) para 
expansão do 
atendimento. 

Chefe da Seção de Psicologia / 
Secretário da Seção / Docente / 

Técnico - CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

1.2.2.1.4 
Ofertar formação continuada/capacitação aos 
Profissionais das área da Educação, Saúde, 
Serviço Social, entre outros. 

- 1 2 2 3 Falta de adesão do público-alvo. 

Divulgação dos 
cursos junto às 
Secretarias de 
Educação. 

Docentes e Técnicos / CPAR 

1.2.2.1.5 
Número de pessoas atendidas pelo Projeto 
(autistas, família, escola e estudantes 
envolvidos) 

50 60 60 70 80 
Falta de estudantes na formação 
especializada (participação voluntário) 

Divulgação e 
repercussão do 
Projeto para os 
estudantes do curso 
de psicologia 

Ana Luiza Bossolani / 
Professora de Magistério 

Superior 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.2.3 Taxa de interação nas mídias sociais 20% 25% 30% 35% 37% 

Taxa de interação nas mídias sociais 

[(Total de 

pessoas que 

interagem nas 

plataformas de 

comunicação da 

UFMS no ano em 

curso/ Total de 

pessoas que 

interagem nas 

plataformas de 

comunicação da 

UFMS no ano 

anterior)-1] 

x100 

AGECOM 

PDU 1.2.3.1 
Ampliar o número projetos e programas de 
divulgação social e científica. 

20 20 25 30 35 
Direção do Câmpus de 

Paranaíba / Diretora / GAB / 
CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.2.3.1.1 
Criar comissão permanente para divulgação da 
imagem institucional. 

0 1 1 1 1 Não ter servidor que se envolva Motivação e convite 
Direção do Câmpus de 

Paranaíba / Diretora / GAB / 
CPAR 

1.2.3.1.2 
Atualizar, semestralmente, a aba sobre projetos 
de ensino, pesquisa e extensão em andamento 
no site do CPAR. 

1 2 2 2 2 
Falha na comunicação entre os 
servidores, comprometendo a 
atualização das informações 

Enviar e-mails a 
todos os servidores 
no início de cada 
semestre 

Servidores técnicos do Câmpus 
de Paranaíba / CPAR 

1.2.3.1.3 

Criar um evento na unidade, anual, para 
apresentação dos trabalhos realizados no 
CPAR durante o ano (evento cadastrado na 
UFMS). 

0 0 1 1 1 O Projeto não ser aprovado 

Elaborar o projeto 
em tempo de tramitar 
dentro da 
universidade até a 
aprovação 

Direção\Docentes\Técnicos / 
CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

1.2.3.1.4 
Manter a atualização das mídias sociais na 
internet 

0 1 1 1 1 
Falha de comunicação entre os 
servidores 

Manter comunicação 
diária entre os 
servidores e a equipe 
de comunicação do 
campus 

Comissão de Comunicação / 
Gerenciar a comunicação nas 

mídias sociais 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.3.2 
Taxa de dos estudantes beneficiários por 
programas da assistência estudantil 

35% 35% 30% 25% 25% 
Taxa de dos estudantes beneficiários 

por programas da assistência 
estudantil 

(Total de 

estudantes 

beneficiários 

com renda 

interior a 1,3 

salários 

mínimos/ Total 

de estudantes 

beneficiários) 

x 100 

PROAES, PROGRAD 

PDU 1.3.2.1 
Ampliar o número de auxílios da assistência 
estudantil aos acadêmicos em vulnerabilidade 
socioeconômica. 

15% 15% 10% 10% 10% 
Número de auxílios estudantis 

ampliado 

(∑ auxílios ano 

corrente - ∑ 

auxílios ano 

anterior)*100 

Direção e Secae / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.3.2.1.1 

Realizar a Semana de Recepção de Calouros: 
Apresentação geral aos acadêmicos dos tipos 
de auxílios oferecidos pela UFMS e forma de 
acesso aos auxílios da assistência estudantil. 

1 1 1 1 1 Não conseguir formar equipe 

Secae divulgar 
conscientizando os 
servidores e 
acadêmicos da 
importância desta 
ação 

Secae / CPAR / Assistência 
Estudantil 

1.3.2.1.2 
Divulgar periodicamente as informações nas 
redes sociais do CPAR/UFMS. 

1 1 1 1 1 
Não haver o lançamento de editais 
para auxílios e/ou a divulgação destes 

Manter contato 
contínuo com as pró-
reitorias pertinentes 
e manter atenção 
aos lançamentos de 
editais. 

Seção de Audiovisual / CPAR / 
CPAR 

1.3.2.1.3 

Solicitar, junto a PROGEP, a lotação de um 
servidor Técnico Assistente Social, para avaliar 
e/ou acompanhar as necessidades 
socioeconômicas dos acadêmicos da unidade. 

0 1 1 1 1 Não haver código de vaga disponível 

Mostrar 
continuamente para 
a Administração 
central a 
necessidade deste 

Direção e Secae / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
profissional no CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.3.* 
Objetivo do PDI: Promover o Desenvolvimento 
Estudantil em um Ambiente Inclusivo 

Não se aplica a objetivos 

PDU 1.3.*.1 
Ampliar ações afirmativas para a comunidade 
acadêmica. 

1 2 3 4 5 
Ações afirmativas para a comunidade 

acadêmica ampliadas 

Soma Ações 

afirmativas -

Soma de ações 

ano anterior 

Raphael Antonio de Oliveira 
Silva - Secae / CPAR / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.3.*.1.1 
Realizar Campanha de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência. 

1 1 1 1 1 
Pouca adesão ou ausência de público-
alvo. 

Divulgação 
antecipada e maior 
alcance nas redes de 
divulgação. 

Secae / CPAR / Assistência 
Estudantil 

1.3.*.1.2 Realizar a Semana da Consciência Negra 1 1 1 1 1 
Pouca adesão ou ausência de público-
alvo. 

Divulgação 
antecipada e maior 
alcance nas redes de 
divulgação. 

Secae / CPAR / Assistência 
Estudantil 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.3.*.2 Ampliar o acompanhamento de egressos. -% 10% 15% 20% 30% 
Acompanhamento de egressos 

ampliado 

[(Total de 

acompanhamento 

de egressos ano 

corrente / 

Total de 

acompanhamento 

ano anterior) – 

1] x 100 

Raphael Antonio de Oliveira 
Silva - Secae / CPAR / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.3.*.2.1 
Criar e disponibilizar o Formulário para o 
cadastramento de egressos (disparo de e-
mails). 

1 1 2 2 2 

Falta de adesão de egressos à 
plataforma. 

Divulgação 
recorrente da 
plataforma. 

Técnico em Informação-TI / 
CPAR 

Falta de Técnico com conhecimento Trabalhar em 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
específico para elaboração da 
Plataforma 

parceria com a 
AGETIC, visto a 
importância da 
ferramenta 

1.3.*.2.2 
Criar Comissão de Acompanhamento de 
Egressos 

1 1 1 1 1 falta de adesão dos servidores 

Direção apresentar a 
importância da 
comissão e fazer o 
convite 

Direção do Câmpus de 
Paranaíba / Diretora / GAB / 

CPAR 

1.3.*.2.3 
Elaborar banco de dados de egressos e 
acompanhar, anualmente, o desenvolvimento 
profissional. 

1 1 2 2 2 
Falta de adesão de egressos e 
consequente falta de informações. 

Atualização 
constante da 
plataforma de 
cadastro de 
egressos. 

Comissão de Acompanhamento 
de Egressos / CPAR 

1.3.*.2.4 
Criar e manter atualizado semestralmente o 
“Mural de depoimentos de egressos” – site do 
CPAR. 

2 2 2 2 2 
Falta de depoimentos por parte dos 
egressos 

Realizar um trabalho 
incisivo junto aos 
egressos na busca 
dos depoimentos 

Comissão de Acompanhamento 
de Egressos / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.3.*.3 
Ampliar os programas e projetos relacionados 
às atividades culturais e esportivas voltadas aos 
acadêmicos 

5% 5% 5% 10% 10% 
Número ampliado de programas e 
projetos de cunho artístico-cultural 

voltado aos acadêmicos 

[(Total de 

programas do 

ano corrente-

Total de 

programas ano 

anterior)-

1]*100 

Raphael Antonio de Oliveira 
Silva - Secae / CPAR / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.3.*.3.1 Criar a Comissão de Esporte & Saúde - 1 - - - 
Falta de adesão de 
servidores/discentes 

Estimular a 
participação através 
de incentivos como 
contagem de carga 
horária das 
atividades 
desenvolvidas, 
principalmente como 
atividades 
complementares 
para acadêmicos. 

Direção do Câmpus de 
Paranaíba / Diretora / GAB / 

CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

1.3.*.3.2 
Propor a elaboração de calendário permanente 
de atividades esportivas e culturais. 

1 1 1 1 1 Necessidade de recursos financeiros. 

Previsão 
orçamentária para 
atividades de cultura, 
esporte e extensão. 

Comissão de Cultura e 
Comissão de Esporte & Saúde / 

CPAR 

1.3.*.3.3 
Viabilizar a construção de área poliesportiva 
dentro do campus do CPAR (infraestrutura). 

- 1 1 1 1 Necessidade de recursos financeiros. 
Solicitação de 
recursos para 
infraestrutura. 

Direção do Câmpus de 
Paranaíba / Diretora / GAB / 

CPAR 

1.3.*.3.4 
Aplicar semestralmente mecanismo para 
identificação dos alunos e servidores com 
aptidões esportivas, artísticas e culturais. 

- 2 2 2 2 Falta de adesão as atividades 
Divulgar e motivar os 
acadêmicos e 
servidores 

Comissão de Cultura e 
Comissão de Esporte & Saúde / 

CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.3.*.4 
Atingir o número de estudantes em estágio 
profissional 

10% 10% 10% 10% 10% 
número de estudantes em estágio 

profissional ampliado 

(número médio 

estagiários ano 

vigente/número 

médio de 

estudantes no 

ano 

vigente)*100 

Raphael Antonio de Oliveira 
Silva - Secae / CPAR / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.3.*.4.1 

Consolidar a parceria com CIEE na cidade de 
Paranaíba, para aumentar a oferta de 
oportunidades de estágio aos acadêmicos, por 
meio de seminários semestrais. 

2 2 1 1 1 
Falta de oferta de estágio para 
atendimento da demanda. 

Fortalecer e buscar 
novas parcerias. 

Comissões de Estágio dos 
Cursos de Graduação / CPAR 

1.3.*.4.2 
Realizar, semestralmente, o acompanhamento 
das atividades desenvolvidas nos estágios. 

2 2 2 2 2 

Excesso de atividades docente e falta 
de recurso orçamentário para 
deslocamento do supervisor 

COE organizar, de 
forma equânime, a 
distribuição de vagas 
ofertadas nos 
Estágios. 
Disponibilizar 
recursos para visitas 
nos locais de 
Estágios. 

COE´S CPAR / Docentes CPAR\ 
COordenadores de Curso CPAR 

/ CPAR 

Não entregar de relatórios, por parte 
dos estagiários 

Estabelecer um 
cronograma de 
entrega de relatórios, 
dentro da vigência do 
calendário 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
acadêmico. 

1.3.*.4.3 

Realizar reuniões anuais com a Associação 
Comercial de Paranaíba com o intuito de 
viabilizar mais estágios junto aos associados da 
ACIP e de órgãos públicos. 

1 1 1 1 1 Não aceite da ACIP 
Sensibilizar e 
conscientizar sobre 
necessidade 

COE´S / Coordenadores de 
Curso / Direção / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.3.*.5 

Atingir o percentual proposto referente ao 
acompanhamento do desempenho acadêmico 
dos alunos beneficiados com auxílios 
estudantis. 

100% 100% 100% 100% 100% 
Percentual acompanhamento 

realizados 

(Total de 

acadêmicos 

acompanhados/Total 

de acadêmicos 

beneficiados)*100 

Secae / CPAR / Assistência 
Estudantil 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.3.*.5.1 

Realizar o acompanhamento semestral, via 
SisCad, das notas e frequências dos 
acadêmicos beneficiados pela assistência 
estudantil. 

2 2 2 2 2 
Falta de informações no SisCad para 
acompanhamento. 

Conscientização dos 
docentes quanto à 
necessidade de 
preenchimento do 
SisCad conforme o 
regulamento. 

Secae / CPAR / Assistência 
Estudantil 

1.3.*.5.2 
Realizar contato direto com os acadêmicos que 
se encontrarem em situação de vulnerabilidade 
psicossocial. 

1 1 1 1 1 
Não haver acadêmicos com questões 
psicossociais 

Exercer um trabalho em 
parceria com o serviço 
de psicologia 

Secae / CPAR / Assistência 
Estudantil 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.3.*.6 

Promover ações para à saúde física e mental, 
além do atendimento educacional especializado 
aos acadêmicos com deficiência ou 
hiperhabilidades. 

-% 60% 80% 100% 100% 
Ações de atenção à 

saúde/desempenho acadêmico dos 
estudantes efetivadas 

(Total de Ações 

de atenção à 

saúde/desempenho 

acadêmico dos 

estudantes 

executadas no 

ano 

vigente/Total de 

Ações de atenção 

à 

saúde/desempenho 

acadêmico dos 

Secae / CPAR / Assistência 
Estudantil 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
estudantes 

planejadas no 

ano vigente)*100 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.3.*.6.1 

Buscar, junto a PROAES, treinamento para a 
equipe da SECAE (incluindo a Psicóloga do 
câmpus) para diagnóstico e atendimento 
educacional especializado. 

2 2 2 2 2 

Falta de recursos para capacitação. 

Solicitar alocação de 
recursos para o 
desenvolvimento de 
cursos de 
capacitação na área. 

Direção e Secae / CPAR 

Não oferta de capacitação 
Fazer gestão junto a 
PROAES 

1.3.*.6.2 

Orientar os servidores anualmente, docentes e 
técnicos, como proceder para um melhor 
atendimento inicial aos acadêmicos com 
necessidades educacional especializada. E 
treinamentos específicos quando necessário. 

1 1 1 1 1 

Falta de profissional qualificado para 
atendimento da ação 

Pró-reitoria identificar 
o profissional de 
acordo com a 
demanda, para o 
atendimento da 
unidade 

Secae / CPAR / Assistência 
Estudantil 

falta de recurso humano e/ou 
orçamentário 

Formação de equipe 
dentro da 
universidade. Fazer 
uso das TIC´s 

1.3.*.6.3 

Realizar avaliação do impacto da deficiência no 
processo de ensino-aprendizagem do 
acadêmico e dar encaminhamentos junto aos 
setores competentes da UFMS. 

100% 100% 100% 100% 100% 
Ausência de um Técnico Psico 
Pedagogo na equipe SECAE do 
câmpus. 

Solicitar a 
contratação ou tentar 
parceiras 

Direção e Secae / CPAR 

1.3.*.6.4 
Disponibilizar o Interprete de Libras em todos os 
eventos do CPAR. 

100% 100% 100% 100% 100% Falta de recursos humanos. 

Treinamento de 
equipe para 
atendimento de 
necessidades. 

Coordenaodr do Evento\Direção 
CPAR\PROAES\ 

PROECE\PROPP\PROGRAD / 
CPAR\REITORIA 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.4.1 

Taxa de estudantes de graduação participantes 
de Programa de Iniciação Científica ou 
Tecnológica, PET, PIBID, Ligas acadêmicas, 
Equipes de competição. 

5,0% 7,5% 10% 12,5% 15% 
Taxa de estudantes de graduação 

participantes de Programa de 
Iniciação Científica ou Tecnológica, 

PET, PIBID, Ligas acadêmicas, 
Equipes de competição. 

Total de 

estudantes de 

graduação 

participantes 

de Programa de 

Iniciação 

Científica ou 

PROPP, PROGRAD 

PDU 1.4.1.1 
Taxa de estudantes de graduação participantes 
de Programa de Iniciação Científica ou 

5% 7,5% 10% 12,5% 15% 
Direção\Docentes\Técnicos / 

CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
Tecnológica, PET, PIBID, Ligas acadêmicas, 
Equipes de competição. 

Tecnológica e 

outros/Total de 

estudantes 

matriculados 

nos cursos de 

graduação x 100 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.4.1.1.1 

Aumentar a submissão de Projetos dentro dos 
Editais de Programa de Iniciação Científica ou 
Tecnológica, PET, PIBID, Ligas acadêmicas, 
Equipes de competição. 

5 6 7 9 11 Não haver submissão 
Divulgar os editais e 
motivar as 
submissões 

Docentes / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.4.2 
Taxa de produção qualificada como A4 ou 
superior e aquelas em co-autoria com 
pesquisadores estrangeiros 

35% 40% 45% 50% 55% 

Taxa de produção qualificada como 
A4 ou superior e aquelas em co-

autoria com pesquisadores 
estrangeiros 

Total de 

produções 

qualificadas 

como A4 ou 

superior com 

coautoria 

estrangeira 

dentre os NDPs 

dos PPGs/Total 

de produções 

qualificadas 

dentre os NDPs 

dos PPGs x 100 

PROPP 

PDU 1.4.2.1 
Elevar as publicações de artigos científicos em 
periódicos com Qualis A1-A4 e B1-B4 

2% 5% 5% 5% 5% 
Total elevado de Publicações 

científicas em Qualis A1-A4 e B1-B4 

[(Total de 

publicações ano 

corrente-Total 

de publicações 

ano anterior)-

1]*100 

Colegiados dos Cursos do 
CPAR / Coordenadores / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.4.2.1.1 
Realizar reuniões semestrais, a fim de aumentar 
as parcerias entre docentes de um ou mais 
cursos e técnicos do CPAR. 

2 2 2 2 2 Professores não firmarem parcerias. 

Conscientizar 
através de reuniões 
a importância das 
parcerias. 

Colegiados dos Cursos do 
CPAR / Coordenadores / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

1.4.2.1.2 

Criar uma comissão com um professor de cada 
curso para levantamento da produção 
acadêmica dos servidores semestralmente/ e 
verificar a demanda de recursos para pesquisas 
dos três cursos. 

- 1 2 2 2 Professores não firmarem parcerias. 

Conscientizar 
através de reuniões 
a importância das 
parcerias. 

Colegiados dos Cursos do 
CPAR / Coordenadores / CPAR 

1.4.2.1.3 Criar cursos de Pós-Graduação. 1 1 1 1 2 
Falta de recursos humanos e 
financeiros. 

Pleitear recursos 
para implantação 
dos cursos. 

Colegiados dos Cursos do 
CPAR / Coordenadores / CPAR 

1.4.2.1.4 

Ampliar o número de docentes participando de 
editais de Iniciação Científica com 
bolsa/voluntário, por meio de conscientização 
da importância dessa atividade. 

20 20 20 20 20 

Falta de adesão dos acadêmicos à 
pesquisa científica. 

Divulgação da 
importância da 
Iniciação Científica 
para a carreira 
profissional dos 
acadêmicos Colegiados dos Cursos do 

CPAR / Coordenadores / CPAR 

Falta de adesão dos docentes à 
pesquisa científica. 

Divulgação da 
importância da 
produção científica 
para o 
desenvolvimento 
docente. 

1.4.2.1.5 
Ampliar o número de publicações do tipo 
Revisões de literatura 

2 2 3 4 5 Peculiaridades de áreas de pesquisa. 

Levantamento de 
possibilidades para 
desenvolvimento de 
publicações do tipo 
de acordo com as 
áreas dos docentes. 

Colegiados dos Cursos do 
CPAR / Coordenadores / CPAR 

1.4.2.1.6 
Ampliar o número de docentes em estágio pós-
doutoral. 

5 5 3 3 3 

Ultrapassar os limites de afastamento 
do quadro de docentes efetivos dos 
cursos. 

Planejar 
afastamentos 
anualmente 
respeitando os 
limites 
regulamentados. 

Colegiados dos Cursos do 
CPAR / Coordenadores / CPAR 

Incentivar o pós doutoramento sem 
afastamento 

1.4.2.1.7 
Aumentar o número de docentes vinculados a 
programas de pós-graduação via remota com 
orientações (presenciai/remotas). 

1 1 2 3 4 
Falta de planejamento do recurso 
destinado à pesquisa para editais desta 
natureza. 

Planejamento anual 
de editais com 
fomento às 
pesquisas de baixo 
custo. 

Direção, Coordenadores de 
Cursos e Técnicos / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.4.4 Taxa de projetos de extensão, pesquisa, 17,2% 19% 21% 23% 25% Taxa de projetos de extensão, Total de PROPP, PROECE, AGINOVA 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
inovação e desenvolvimento tecnológico com 
financiamento externo 

pesquisa, inovação e desenvolvimento 
tecnológico com financiamento 

externo 

projetos de 

pesquisa e de 

inovação com 

financiamento 

externo/Total 

de projetos de 

pesquisa e de 

inovação x 100 

PDU 1.4.4.1 
Elevar a quantidade de ações extensionistas 
com fomento externo. 

-% 5% 5% 5% 5% 
Ações extensionistas com fomento 

externo elevadas 

[(∑ ações 

extensionistas 

ano corrente / 

∑ ações 

extensionistas 

ano anterior] -

1) x 100 

Colegiados dos Cursos do 
CPAR / Coordenadores / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.4.4.1.1 

Estabelecer parcerias com empresas 
privadas/prefeitura com base nas demandas do 
município e da região do Bolsão Sul 
Matogrossense. 

1 1 1 1 1 
Dependência da iniciativa de agentes 
externos para fomento das ações. 

Apresentação das 
vantagens das ações 
para os parceiros e 
comunidade em 
geral. 

Direção / CSE / Servidores / 
CPAR 

1.4.4.1.2 

Criar reuniões semestrais com a prefeitura para 
levantamento das demandas nas quais a 
Universidade poderia assessorar, em 
contrapartida, a prefeitura ofertar 
Bolsas/Auxílios para comunidade acadêmica. 

2 2 2 2 2 
Falta de agenda disponível pelo poder 
público municipal. 

Cobrança 
permanente do 
poder público para 
melhorias no 
município baseadas 
em parcerias com a 
universidade. 

Direção, Coordenadores e 
Serviço de Psicologia / CPAR 

1.4.4.1.3 
Aumentar oferta de cursos, eventos e reuniões 
com cobrança de taxa de inscrição. 

- 5 5 5 5 Não haver cadastro de proposta 

Estimular e apoiar o 
servidores no 
cadastro e realização 
das propostas. 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.4.4.2 
Elevar os projetos de pesquisa apoiados com 
fomento externo. 

-% 1% 2% 2% 2% 
Número ampliado de projetos de 
pesquisa com fomento externo 

[(∑ Projetos de 

Pesquisa com 

fomento externo 

ano corrente - 

∑ Projetos de 

Direção\Docentes\Técnicos / 
CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
Pesquisa com 

fomento ano 

anterior)-

1]x100 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.4.4.2.1 
Divulgar os editais Fundect/Capes/CNPq nos e-
mails de todos os professores. 

100% 100% 100% 100% 100% 
Falta de adesão dos docentes a estes 
editais. 

Elaborar reuniões de 
esclarecimentos 
quantos editais 
publicados. 

Direção / COAC / TAE / CPAR 

1.4.4.2.2 

Criar um Evento anual para apresentações 
relacionadas aos projetos e resultados de 
Extensão, Ensino, Pesquisa, Cultura e todos os 
trabalhos de acadêmicos que estiverem 
vinculados a esses projetos, visando apresentar 
sucessos e insucessos para assim aumentar o 
número de parcerias, entre técnicos e docentes 
e entre cursos da unidade. 

1 1 1 1 1 
Falta de adesão da comunidade 
interna. 

Fomentar a 
comunicação da 
comunidade interna, 
viabilizando novas 
parcerias. 

Direção\Docentes\Técnicos / 
CPAR 

1.4.4.2.3 
Realizar Palestras com 
profissionais/pesquisadores com expertise em 
projetos de pesquisa áreas variadas 

2 2 2 2 2 Docente não se vincular 
Conscientizar sobre 
a importância. 

Comissão de Pesquisa Setorial 
CPAR / Direção do CPAR / 

Docentes do CPAR / Docente / 
Direção 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.4.6 
Taxa de crescimento de Acordos e Parcerias 
para Ciência, Tecnologia e Inovação, nacional e 
internacional 

20% 20% 15% 15% 15% 
Taxa de crescimento de Acordos e 

Parcerias para Ciência, Tecnologia e 
Inovação, nacional e internacional 

[(Número de 

acordos e 

parcerias no 

ano corrente / 

Número de 

acordos e 

parcerias ano 

anterior-

1)*100] 

AGINOVA 

PDU 1.4.6.1 

Aumentar os acordos de cooperação, 
convênios, parcerias, cooperações, 
transferência ou licenciamento de tecnologia no 
âmbito nacional e internacional. 

- 3 3 3 5 
Número ampliado acordos de 

cooperação, convênios e congenêres 

(Total de 

acordos do ano 

corrente-Total 

de acordos do 

ano anterior)-1 

Direção, Coordenadores e 
Serviço de Psicologia / CPAR 

Ação Descrição Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.4.6.1.1 
Organizar reuniões anuais com a AGINOVA, 
para orientações na busca/formalização de 
Parcerias. 

- 1 1 1 1 
Haver pouca participação dos 
servidores da unidade 

Convidar e orientar 
sobre a relevância da 
ação 

Direção, Coordenações e 
Seções / CPAR 

1.4.6.1.2 
Organizar visitas em instituições públicas e 
privadas, durante o ano, com o objetivo de 
estabelecer parcerias. 

- 3 3 3 5 
não conseguir agendamento das 
visitas 

Fazer ampla 
divulgação da ação 
nos meios de 
comunicação 

Supervisor da Empresa Junior / 
Comissões de Estágio do CPAR 

/ Direção do CPAR / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.4.8 

Taxa de crescimento de estudantes 
matriculados na graduação que participam nas 
Empresas Juniores (EJs) e nos times de 
empreendedorismo social 

25% 25% 15% 10% 10% 

Taxa de crescimento de estudantes 
matriculados na graduação que 

participam nas Empresas Juniores 
(EJs) e nos times de 

empreendedorismo social 

[(Total de 

alunos que 

estão atuando 

nas EJs no ano 

corrente / 

Total de alunos 

que participam 

nas EJs no ano 

anterior) – 1] 

X 100 

AGINOVA 

PDU 1.4.8.1 
Aumentar o número de acadêmicos que 
participam da Empresa Júnior no curso de 
Administração 

11 11 11 11 15 
Número ampliado de acadêmicos que 

participam das EJ no curso de 
Administração 

(Total de 

participantes 

da EJ do ano 

corrente-Total 

de 

participantes 

da EJ do ano 

anterior) 

Docentes e Técnicos / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.4.8.1.1 
Divulgar as ações da Empresa Júnior do curso 
de Administração (semestralmente) 

- 2 2 2 2 Não haver divulgação 
Controle e 
supervisão do gestor 
de ação 

Docentes e Técnicos / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.4.9 Taxa de cursos de graduação com 35% 45% 55% 65% 70% Taxa de cursos de graduação com (Total de curso com PROGRAD, AGINOVA 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
disciplinas com conteúdo de 
empreendedorismo 

disciplinas com conteúdo de 
empreendedorismo 

pelo menos uma 

disciplina com o 

conteúdo de 

empreendedorismo/Total 

de cursos de 

graduação) x 100 

PDU 1.4.9.1 
Taxa de cursos de graduação com 
disciplinas com conteúdo de 
empreendedorismo 

0% 30% 30% 50% 75% 
Direção Cpar, Docentes do 

curso de Administração, 
Raphael TAE / Diversos 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.4.9.1.1 
Ofertar anualmente a disciplina optativa de 
Empreendedorismo e Inovação 

0 1 1 1 1 Sobrecarga de tabralho docente Capacitar mais docentes 
Direção Cpar, Docentes do 

curso de Administração, 
Raphael TAE / Diversos 

1.4.9.1.2 

Realizar, anualmente, uma mesa 
redonda/ou roda de conversa sobre 
Empreendedorismo e Inovação dentro de 
cada curso de graduação da unidade. 

- 1 1 1 1 
Não encontrarmos profissionais da 
área para participar 

Fazer levantamento e 
convites 

Coordenadores de curso / 
CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.4.10 
Taxa de mobilidade nacional e internacional dos 
cursos de graduação e de pós-graduação stricto 
sensu 

10% 15% 20% 20% 20% 
Taxa de mobilidade nacional e 

internacional dos cursos de graduação 
e de pós-graduação stricto sensu 

(Total de 

Cursos com 

pelo menos 

uma ação de 

mobilidade 

internacional 

ou disciplina 

em língua 

estrangeira / 

Total de 

cursos de 

graduação) x 

100 

PROGRAD, AGINOVA 

PDU 1.4.10.1 
Ampliar o número de estudantes de graduação 
contemplados pelo edital de mobilidade 
internacional 

- 1 2 3 4 
Total ampliado de estudantes em 

mobilidade internacional 

∑ estudantes 

em mobilidade 

internacional 

ano corrente 

- ∑ 

estudantes em 

mobilidade 

internacional 

ano anterior 

Colegiados dos Cursos do 
CPAR / Coordenadores / CPAR 

Ação Descrição Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.4.10.1.1 
Realizar a divulgação dos editais de mobilidade 
para os estudantes 

- 1 1 1 1 
Não apresentar interessados e 
inscritos no edital 

Ampliar a 
divulgação via 
mídias sociais do 
CPAR 

Coordenadores de Curso / 
CPAR e Direção / CPAR / CPAR 

1.4.10.1.2 
Auxiliar os estudantes na compreensão e 
inscrição nos editais. 

- 1 1 1 1 Não haver procura de auxílio 
Divulgar o apoio 
aos estudantes 

Raphael Antonio de Oliveira 
Silva - Secae / CPAR / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.5.2 
Taxa de melhoria de infraestrutura física e 
demais necessidades institucionais 

40% 50% 70% 80% 90% 
Taxa de melhoria de infraestrutura 

física e demais necessidades 
institucionais 

(Total de 

obras e 

reformas 

iniciadas / 

Total de 

obras e 

reformas 

previstas no 

plano) x100 

PROADI 

PDU 1.5.2.1 
Melhorar a eficiência dos serviços em 
manutenção na infraestrutura do Câmpus. 

2 2 2 2 2 
Contabilizar os serviços realizado de 

manutenção na infraestrutura do 
Câmpus. 

Soma da ações 

previstas 

para o ano 

corrente. 

Ronilson e Hiran / SECAD 
CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.2.1.1 

Solicitar a Inclusão de Cláusulas Contratuais em 
Editais de Manutenção, exigindo da empresa 
contratada profissionais locais que atendam as 
demandas emergenciais de manutenções 
elétricas e hidráulicas, com período, pré-
estabelecido, de tempo para execução. 

- 1 1 1 1 
Empresas descumprir as cláusulas 
contratuais 

Gestor e co-gestor 
advertir e 
posterior dar os 
encaminhamentos 
necessários junto 
a PROADI 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.1.2 
Adotar um cronograma de acompanhamento 
dos serviços de manutenção executados. 

- 1 1 1 1 
Empresa não atender prazos de 
execução 

Gestor e co-
gestor, identificar 
e notificar a 
empresa. 

Direção\SECAD / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

PDU 1.5.2.2 
Prover serviços de melhorias na infraestrutura 
do Câmpus 

5 15 20 8 7 
Serviços de melhoria na infraestrutura 
do câmpus realizados no ano corrente 

∑ serviços 

realizados no 

ano corrente 

- ∑ serviços 

realizados no 

ano anterior 

Direção / CPAR e Secad / CPAR 
/ CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.2.2.1 Ampliar a área de estacionamento calçado - 25% 25% 25% 25% Falta de orçamento 
Apresentar 
demanda para 
PROPLAN 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.2 
Realizar manutenção, semestralmente, nos 
quadros de energia e na rede hidráulica do 
CPAR. 

1 2 2 2 2 

Falta de recurso 

Priorizar recurso 
dentro da matriz 
de manutenção 
da unidade 

Direção\SECAD / CPAR 

Empresa não atender demanda 

Gestor e co-
gestor fazer um 
trabalho 
constante de 
fiscalização 

1.5.2.2.3 
Realizar manutenção e fazer correções, 
semestralmente, nos telhados e calhas da 
unidade. 

1 2 2 2 2 

Falta de recurso orçamentario 

Priorizar recurso 
dentro da matriz 
de manutenção 
da unidade 

Direção\SECAD / CPAR 

Empresa não atender 

Solicitar o serviço 
e manter o gestor 
do contrato 
informado sobre a 
condução dos 
serviços 
destinados a 
empresa de 
manutenção. 

1.5.2.2.4 
Realizar manutenção, anual, nas paredes e teto 
afim de corrigir rachaduras e infiltrações. 

1 1 1 1 1 
Falta de recurso e/ou empresa não 
atender 

Analise da 
Proplan e Proadi 
e 
acompanhamento 
do Gestor\Co-
gestor 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.5 
Ampliar e adequar a infraestrutura da Seção de 
Psicologia 

10% 30% 20% 20% 20% Falta de Orçamento 
Gestão com a 
administração 
central 

Direção\SECAD / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

Falta de Projeto 
Solicitar a 
CPO\PROADI 

1.5.2.2.6 
Construir um Espaço, ou adquirir um contêiner, 
para a Empresa Junior 

- - 1 - - Falta de orçamento 

Discutir com a 
reitoria e a 
PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.7 
Construir um espaço para os Centro 
acadêmicos do CPAR, ou adquirir um contêiner 

- - 1 - - Falta de orçamento 

Discutir com a 
reitoria e a 
PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.8 Prover a renovação total das carteiras escolares - 25% 25% 25% 25% Falta de recurso orçamentário 

Apresentar 
demandas e 
discutir 
possibilidades 
com a PROPLAN 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.9 
Substituir os aparelhos condicionadores de ar, 
que estão com vida útil ultrapassada, poluição 
sonora e alto consumo. 

10 15 15 - - 

Falta de recurso para aquisição de 
bens permanentes 

Estudo de 
viabilidade com 
apoio da Proplan 
e PROADI Direção\SECAD / CPAR 

Falta de Saldo em Ata 
Gestão junto a 
Proadi 

1.5.2.2.10 

Realizar um estudo no ano de 2020 sobre a 
eventual economia de energia se trocarmos 
todas as lâmpadas halogenas da unidade por 
Led. 

1 - - - - 
Não ter técnico na PROADI que possa 
realizar esse estudo 

Apresentar a 
necessidade 
deste estudo para 
unidade 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.11 
Trocar todas as lâmpadas halogenas, caso se 
verifique após estudo que a economicidade se 
verifica 

- 50% 50% - - 

Não receber o estudo 
Realizar a 
solicitação 
constante 

Direção / CPAR e Secad / CPAR 
/ CPAR 

Falta de recurso 

Destinar recursos 
da Matriz de 
Manutenção da 
unidade para 
realizar esta ação 

1.5.2.2.12 
Adquirir aparelhos de data-show, para substituir 
aparelhos instalados em sala de aulas com vida 
útil esgotando. 

- 2 2 2 2 

Faltar recurso. 
Organizar recurso 
dentro da Matriz 
de Investimento. Direção / CPAR e Secad / CPAR 

/ CPAR 

Empresa não entregar equipamento. 
Fazer o empenho 
com muita 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
antecedência. 

1.5.2.2.13 
Construção de um Galpão para abrigar a frota 
dos veículos oficiais da unidade 

- - 1 - - Falta de orçamento 

Discutir com a 
reitoria e a 
PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.14 Construção de um almoxarifado na unidade - - 1 - - Falta de orçamento 

Discutir com a 
reitoria e a 
PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.15 
Construir um espaço para a Atlética do CPAR, 
ou adquirir um contêiner. 

- 1 - - - Falta de orçamento 

Discutir com a 
reitoria e a 
PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.16 
Adquirir caixas de som adequadas para o 
sistema de som das salas de aula 

- 7 7 - - 

falta de orçamento 
utilizar matriz de 
investimento Direção / CPAR e Secad / CPAR 

/ CPAR 
não abrir ARP 

fazer previsão de 
compras 

1.5.2.2.17 
Construção de um Anfiteatro para 400 a 500 
lugares 

- - 1 - - Falta de orçamento 

Discutir com a 
reitoria e a 
PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.18 Criação de uma sala de Arquivo - - 1 - - Falta de recurso 

Discutir com a 
reitoria e a 
PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.19 Aquisição de uma MiniVan - - 1 - - Falta de orçamento 

Discutir com a 
reitoria e a 
PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.20 Construção de uma quadra Poliesportiva com - - 1 - - Falta de recursos orçamentários Discutir com a Direção\SECAD / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
arquibancada e vestiário reitoria e a 

PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento. 

1.5.2.2.21 
Construção paulatina de calçada acessível no 
entorno do câmpus. 

- 25% 25% 25% 25% Falta de orçamento 

Discutir com a 
reitoria e a 
PROPLAN 
formas de 
levantar 
orçamento. 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.22 
Realizar a instalação de outdoor dentro do 
câmpus com vista para BR 497 

- 1 - - - Falta de orçamento 

Discutir com a 
AGECOM a 
viabilidade do 
projeto. 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.23 Iluminar o entorno do câmpus - 1 - - - Falta de orçamento 
fazer gestão junto 
a administração 
central 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.2.2.24 

Ampliar o alcance da rede Eduroam, Ativando a 
rede de dados nas salas de aulas, laboratórios 
e secretarias bloco da medicina veterinária a ser 
construído no CPAR. 

- - 1 - - Atraso na finalização da obra 
acompanhar a 
execução 

Técnico em Informação-TI / 
CPAR 

1.5.2.2.25 Instalar em etapas o Laboratório de Citogenética - 1 1 1 1 Falta de Orçamento 
Submeter o 
Projeto a editais 
de infraestrutura. 

Ana Luiza Bossolani / 
Professora de Magistério 

Superior 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.5.3 
Taxa de edificações adaptadas para a 
acessibilidade 

10% 20% 40% 60% 70% 
Taxa de edificações adaptadas para a 

acessibilidade 

(Total de 

edificações 

adaptadas/Total 

de edificações 

da UFMS) x 100 

PROADI 

PDU 1.5.3.1 
Implementar ações/serviços para a 
acessibilidade 

- 12 7 7 7 Implementações realizadas 

∑ ações ano 

corrente - ∑ 

ações ano 

anterior 

Direção\SECAD / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.3.1.1 Viabilizar nas áreas internas e externas da - 20% 20% 20% 20% Ausência de recursos orçamentários. Buscar alocação de Direção\SECAD / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
unidade a instalação de piso tátil e sinalizações 
necessárias. 

recursos de outras 
fontes. 

1.5.3.1.2 
Realizar nas portas da unidade adequações de 
acordo com a Lei de acessibilidade 

- 15% 15% 15% 15% Ausência de recursos orçamentários 
Buscar alocação de 
recursos de outras 
fontes 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.3.1.3 
Redimensionar os banheiros para pessoas com 
mobilidade reduzida e obesos. 

- 25% 25% 25% 25% Ausência de recursos orçamentários. 
Buscar alocação de 
recursos de outras 
fontes. 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.3.1.4 
Redimensionar dois balcões de atendimento 
para acesso de cadeirante. 

- 2 - - - Ausência de recursos orçamentários. 
Prever na matriz de 
manutenção da 
unidade 

Direção / CPAR e Secad / CPAR 
/ CPAR 

1.5.3.1.5 
Adquirir, paulatinamente, mobiliários para 
atender mobilidade reduzida (obesidade). 

- 15% 15% 30% 40% Ausência de recursos orçamentários. 
Buscar alocação de 
recursos de outras 
fontes. 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.3.1.6 
Realizar as adequações necessárias de 
acessibilidade no Anfiteatro. 

- - 1 - - Ausência de recursos orçamentários. 

Utilizar Matriz de 
manutenção e 
solicitar reforço para 
Proplan 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.3.1.7 
Redimensionar o portão de entrada de pedestre, 
colocar corrimão duplo na rampa de acesso da 
rua para calçada da entrada da unidade. 

- 1 - - - Falta de recurso 
Utilizar Matriz de 
Manutenção 

Direção / CPAR e Secad / CPAR 
/ CPAR 

1.5.3.1.8 
Colocar dois mapas táteis para localização 
dentro da unidade 

- 2 - - - Falta de Recurso 

Alinhar a demanda 
com a AGECOM 
demanda e solicitar 
apoio orçamentário 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.3.1.9 

Realizar as adequações necessárias de 
acessibilidade, com base no Projeto da 
PROADI, nas salas de atendimento da Seção de 
Psicologia. 

- - 1 1 1 Falta de Recurso 

Utilizar Matriz de 
Manutenção e 
solicitar reforço para 
Proplan. 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.3.1.10 
Solicitar a PROADI um Projeto de 
Acessibilidade dos espaços da unidade. 

- 1 - - - 
O Projeto não ser realizado por falta de 
servidor disponível 

Solicitar e 
acompanhar a 
solicitação 

Direção\SECAD / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.5.4 
Taxa de melhoria da infraestrutura de TI e 
serviços digitais 

70% 75% 80% 85% 85% 
Taxa de melhoria da infraestrutura de 

TI e serviços digitais 

(Total de 

metas 

realizadas no 

PDTIC no ano 

de referência 

AGETIC 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
/ Total de 

metas 

previstas no 

PDTIC no ano 

de referência) 

x 100 

PDU 1.5.4.1 
Alcançar o número de revitalizações em 
infraestrutura de tecnologia da informação. 

5 5 5 5 5 
Ações/Serviços de revitalizações em 

infraestrutura de tecnologia da 
informação 

∑ ações ano 

corrente - ∑ 

ações ano 

anterior 

Direção / TI / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.4.1.1 
Instalar projetores de imagem em salas de 
reuniões que ainda não possuem ou estão 
demandando troca 

- 2 2 2 2 Ausência de recursos orçamentários. 

Utilizar a Matriz de 
investimento e 
buscar reforço se 
necessário junto a 
PROPLAN 

Técnico Áudio Visual\TI\Secad / 
CPAR 

1.5.4.1.2 
Criar uma sala equipada para Vídeo 
Conferência no prédio do Curso de Medicina 
Veterinária a ser construído 

- 1 - - - 
A empresa não atender Cronograma 
de execução 

Acompanhar e 
fiscalizar a obra 

Técnico Áudio Visual\TI\Secad / 
CPAR 

1.5.4.1.3 
Avaliar, bimestralmente, a rede de telefones da 
unidade, para evitar problemas recorrentes de 
comunicação 

6 6 6 6 6 empresa não atender a solictação 
Gestor e co-gestor 
acompanhar os 
chamados 

Técnico Áudio Visual\TI\Secad / 
CPAR 

1.5.4.1.4 

Identificar e relacionar equipamentos, 
anualmente, que estão com prazo de vida útil se 
extinguindo e solicitar com antecedência 
suficiente para compra de novos. 

1 1 1 1 1 Não conseguir cobrir a demanda 
TI iniciar com 
antecedência a 
verificação. 

Técnico Áudio Visual\TI\Secad / 
CPAR 

1.5.4.1.5 
Criar um plano de manutenção preventiva anual 
em cabos e equipamentos e executar conforme 
cronograma. 

- 1 1 1 1 não identificar demanda 

Solicitar aos 
usuários que 
abram o chamado 
para o TI, tão logo 
percebam algum 
problema 

Técnico em Informação-TI / 
CPAR 

1.5.4.1.6 

Realizar a Instalação de Computadores, 
telefones e impressoras no bloco de Medicina 
Veterinária, em construção e ligar rede de dados 
deste novo bloco com a rede antiga, tão logo 
esteja pronto 

- - 1 - - Atraso na construção 
Acompanhar e 
fiscalizar 

Direção\SECAD\PROADI / 
CPAR\REITORIA 

1.5.4.1.7 

Instalar aparelhos e sistemas de 
monitoramento, gravação e armazenamento de 
informações áudio visuais na sala de espelho da 
Seção de Psicologia 

- 1 - - - 
Não conseguir adquirir os 
equipamentos necessários na 
totalidade 

Servidores e 
direção se 
dedicarem a 
aquisição 

Técnico Áudio Visual\TI\Secad / 
CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

1.5.4.1.8 
Ampliação do número de câmeras de vigilância 
e substituição das atuais para câmaras IP 

- 3 3 3 3 Ausência de recursos orçamentários 

Utilizar a Matriz de 
investimento e 
buscar reforço se 
necessário junto a 
PROPLAN 

Técnico Áudio Visual\TI\Secad / 
CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.5.4.2 
Implantar e/ou aperfeiçoar sistemas de 
informação institucionais. 

- 2 - - - 
Implantação/aperfeiçoamento de 

Sistemas de Informação Institucional 

∑ ações ano 

corrente - ∑ 

ações ano 

anterior 

Direção / TI / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.4.2.1 
Viabilizar a Implantação de Software para 
agendamento na Seção de Psicologia 

- 1 - - - Ausência de recursos orçamentários. 
Buscar apoio junto 
a AGETIC. 

Direção / TI / CPAR 

1.5.4.2.2 
Criar e disponibilizar sistema de agendamento 
dos espaços físicos da unidade 

- 1 - - - não implementar o sistema TI implementar 
Técnico em Informação-TI / 

CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.5.4.3 
Melhorar a infraestrutura de TI e Serviços 
Digitais da unidade. 

- 1 - - - 
Ações realizadas para melhorar a 

infraestrutura de TI e Serviços Digitais 
da unidade. 

Soma das ações 

realizadas no 

ano corrente 
Direção / TI / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.4.3.1 
Solicitar a AGETIC a ampliação da atual 
capacidade de tráfego de dados na rede de 
internet do CPAR. 

- 1 - - - Ausência de recursos orçamentários. 
Buscar apoio 
técnico com 
AGETIC/UFMS. 

Direção / TI / CPAR 

1.5.4.3.2 Aquisição de Notebooks - 3 3 3 3 Falta de Recursos Financeiro 

Utilizar recursos da 
Matriz de 
Investimento e 
buscar reforço 
necessário junto a 
PROPLAN 

Direção\SECAD / CPAR 

1.5.4.3.3 
Adquirir e Implementar Software para 
agendamento na Seção de Psicologia 

- 1 - - - Falta de recurso financeiro 
Buscar apoio junto 
a Agetic 

Direção / TI / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

  

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.5.6 
Taxa de execução orçamentária de custeio e 
capital 

97% 98% 99% 100% 100% 
Taxa de execução orçamentária de 

custeio e capital 

(Volume de 

recursos 

executados/Limite 

disponibilizado) 

x 100 

PROPLAN 

PDU 1.5.6.1 
Alcançar a execução financeira das ações 
orçamentárias. 

100% 100% 100% 100% 100% Direção / CPAR / GAB / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.6.1.1 

Realizar o levantamento de todas as 
necessidade de Custeio, Permanentes e 
Manutenção, ao final do ano anterior a execução 
orçamentária. 

1 1 1 1 1 
Não alcançar a execução financeira 
desejada 

Cobrar e acompanhar 
as solicitações 

Direção / CPAR e Secad / CPAR 
/ CPAR 

1.5.6.1.2 
Acompanhar mensalmente o lançamento das 
Atas. 

12 12 12 12 12 
Não haver itens de interesse 
disponíveis 

Responder as 
consultas de formação 
de Registro de Preço 

Direção / CPAR e Secad / CPAR 
/ CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.5.6.2 
Alcançar a execução orçamentária 
efetivamente dos limites liberados para a 
UFMS. 

100%% 100%% 100%% 100%% 100%% 
Taxa de execução orçamentária de 

custeio e capital 

(Volume de 

recursos 

executados/Limite 

disponibilizado) 

x 100 

Direção / CPAR / GAB / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.6.2.1 

Planejar todas as solicitações de compra, por 
meio de um formulário, no final do ano 
anterior, após a realização do levantamento 
junto aos setores da unidade, que devem ser 
enviadas com prioridades e justificativas 
estabelecidas. 

1 1 1 1 1 Atrasarem no envio das informaçōes 

Servidor responsável 
pela organização 
cobrar o 
cumprimentados 
prazos 

Ronilson e Hiran / SECAD 
CPAR 

1.5.6.2.2 Acompanhar, mensalmente, as Atas vigentes 12 12 12 12 12 
Não haver Atas abertas para itens 
que a unidade precisa 

Solicitar adesão de 
itens faltantes 

Ronilson e Hiran / SECAD 
CPAR 

1.5.6.2.3 

Elaborar os Termos de Referência, sempre 
que necessário, solicitar encaminhamento do 
orçamento da compra, junto aos solicitantes, 
bem com as descrições dos itens, entre outras 
informações que são fundamentais para que o 

100% 100% 100% 100% 100% 
Não conseguir os orçamentos, 
dificuldades em encontrar empresas 
que tenha os itens. 

Solicitar apoio ao setor 
da PROADI 
responsável pelas 
compras. 

Ronilson e Hiran / SECAD 
CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
tramite ocorra 

1.5.6.2.4 

Acompanhar semanalmente os prazos 
estabelecido em cada etapa do Processo de 
Formação de Ata de Registo de Preço até a 
emissão da Nota de Empenho (caracteriza a 
finalização do processo de compra da 
Unidade) 

52 52 52 52 52 Perder algum dos prazos. 
Estabelecer uma rotina 
interna em função de 
cada período. 

Direção / CPAR e Secad / 
CPAR / CPAR 

1.5.6.2.5 

Gerar um relatório ao final de cada ano, 
apresentando as dificuldades encontradas no 
processo, para que a direção tenha 
conhecimento e possa buscar soluções para o 
próximo ano, informando também os setores 
responsáveis pelo processo sobre os 
sucessos e insucessos. 

1 1 1 1 1 Deixar de acompanhar algum pedido 

Observar cada pedido 
feito e se o devido 
acompanhamento foi 
realizado 

Ronilson e Hiran / SECAD 
CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.5.* 
Objetivo do PDI: Consolidar as práticas de 
gestão, de governança, de compliance e de 
sustentabilidade 

Não se aplica a objetivos 

PDU 1.5.*.1 Ampliar o volume de receita própria. 5% 5% 5% 5% 5% Taxa de receita própria ano vigente 

[(Total de 

receita própria 

ano 

vigente/Total 

de receita 

própria ano 

anterior)-

1]*100 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.*.1.1 
Aumentar o número de Submissão de Projetos 
a Editais com Fomento Externo 

2 3 4 5 6 

Não haver abertura de editais 
compatíveis 

independe da 
unidade 

Docentes e Técnicos / CPAR 

Docentes não elaborar os projetos 

Estabelecer um 
processo de 
conscientização e 
atenção aos editais 
abertos 

1.5.*.1.2 
Realizar reuniões semestrais com objetivo de 
identificar técnicos que possam auxiliar os 
docente na elaboração e desenvolvimento dos 

2 2 2 2 2 
Não haver técnicos com conhecimento 
e\ou interesse em relação ao Projeto 

Convidar e 
apresentar as 
propostas e 

Docentes e Técnicos / CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
Projeto. importância nas 

participações 

1.5.*.1.3 
Criar tabela de taxas para atendimento na 
Seção de Psicologia 

- 1 1 1 1 Receber pessoas que possam pagar 

Realizar análise dos 
pedidos e atender 
gratuitamente os 
casos comprovados 

Chefe da Seção de Psicologia / 
Secretário da Seção / Docente / 

Técnico - CPAR 

1.5.*.1.4 
Propor convênio com as Secretarias de Saúde 
dos Municípios vizinhos, local e também com o 
SUS. 

- - 1 1 1 
Não haver interesse por parte dos 
Municípios 

Gestor mostrar o 
trabalho de 
excelência que é 
desenvolvido, 
voltado a 
comunidade, na 
Seção de Psicologia 

Chefe da Seção de Psicologia / 
Secretário da Seção / Docente / 

Técnico - CPAR 

1.5.*.1.5 
Criar/oferecer cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu 

- 1 2 2 2 Não haver submissão de proposta 
Motivar os docentes 
a se envolver com a 
ação 

Direção, Coordenadores de 
Cursos e Técnicos / CPAR 

1.5.*.1.6 
Aumentar o valor arrecadado com locação dos 
espaços físicos da unidade 

- 20% 30% 40% 50% Não haver procura 
Secretaria 
administrativa avaliar 
pedidos de uso 

Direção / CPAR e Secad / CPAR 
/ CPAR 

1.5.*.1.7 
Oferecer o Serviço de Aconselhamento 
Genético, por meio de parcerias, ao Município 
de Paranaíba e municípios vizinhos. 

- - 2 2 2 

Não ocorrer a instalação do Laboratório 
de Citogenética. 

Submeter o Projeto 
aos editais 

Ana Luiza Bossolani / professora 
de magistério superior 

Não ocorrer as parcerias 
Fazer gestão junto 
as secretarias de 
saúde 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.5.*.2 Fazer uma eficiente gestão de materiais. - 3 2 2 2 
Ações realizadas na gestão de 

materiais 

Soma de ações 

realizadas na 

gestão de 

materiais no 

ano vigente 

Direção\SECAD / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.*.2.1 
Criar um sistema de controle para os materiais 
utilizados no Cpar 

- 1 - - - Dificuldades com a criação do sistema 
Solicitar apoio a 
Agetic 

Técnico em Informação-TI / 
CPAR 

1.5.*.2.2 
Analisar mensalmente o fluxo de saída dos 
materiais e identificar formas de otimizar e 
eliminar possíveis excessos. 

12 12 12 12 12 Não produzir o relatório 
Realizar registros 
diários do fluxo de 
saída de materiais 

Ronilson e Hiran / SECAD 
CPAR 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

1.5.*.2.3 
Realizar semestralmente, ou mediante a 
demandas, campanhas de conscientização 
sobre uso de materiais coletivos. 

- 2 2 2 2 
Falta de envolvimento com a 
campanha 

Despertar a 
importância sobre 
essas ações 

Direção / CPAR e Secad / CPAR 
/ CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDU 1.5.*.3 
Prover junto às metas do PDU, 
acompanhamento da sua execução 

50% 100% 100% 100% 100% Metas PDU acompanhadas 

(∑ de metas do 

PDU 

acompanhadas/∑ 

de metas do 

PDU)*100 

Direção, Coordenações e 
Seções / CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.5.*.3.1 
Criar uma Comissão de Acompanhamento do 
PDU na unidade 

- 1 1 1 1 Não ter adesão de membros 

Motivar os servidores 
sobre a importância 
deste 
acompanhamento 

Direção / CPAR / GAB / CPAR 

1.5.*.3.2 

Enviar mensalmente para Comissão de 
acompanhamento, planilhas eletrônicas 
atualizadas com as informações pertinentes ao 
acompanhamento dos indicadores relacionados 
as Metas do PDU. 

- 12 12 12 12 

falta de rotina na coleta 
acompanhar de perto 
até que a rotina se 
estabeleça 

Direção, Coordenadores de 
Cursos e Técnicos / CPAR 

Criação das Planilhas não ocorrer 

Delegar aos setores 
e servidores a 
responsabilidade da 
criação e atualização 
das Planilhas 

1.5.*.3.3 
Realizar semestralmente reuniões com os 
líderes da Comissão do PDU e Comissão de 
acompanhamento 

1 2 2 2 2 
incompatibilidade de agenda dos 
membros 

Encontrar uma data 
comum 

Direção / CPAR / GAB / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.6.1 
Taxa de capacitação e qualificação de 
servidores 

10% 15% 20% 25% 30% 

Taxa de capacitação e qualificação de 
servidores 

(Total de 

servidores 

capacitados / 

Total de 

servidores) x 

100 

PROGEP, PROPP 

PDU 1.6.1.1 
Taxa de capacitação e qualificação de 
servidores 

10% 15% 20% 25% 30% 
Direção do Câmpus de 

Paranaíba / Diretora / GAB / 
CPAR 

Ação Descrição Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.6.1.1.1 
Realizar anualmente o levantamento das 
necessidades de treinamento e capacitação dos 
servidores do CPAR 

1 1 1 1 1 Excesso de trabalho 

Criar uma 
comissão 
responsável pelo 
levantamento e 
acompanhamento 
das necessidades 
de capacitação 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 

1.6.1.1.2 
Fazer o planejamento anual para a realização 
dos treinamentos e capacitações levantados. 

- 1 1 1 1 Excesso de trabalho 

Criar uma 
comissão 
responsável pelo 
levantamento e 
acompanhamento 
das necessidades 
de capacitação 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 

 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho 

Gestor 
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo 

PDI 1.6.2 
Taxa de servidores beneficiados com ações de 
saúde ,qualidade de vida e segurança do 
trabalho 

40% 42% 45% 47% 50% 
Taxa de servidores beneficiados com 
ações de saúde ,qualidade de vida e 

segurança do trabalho 

(Total de 

servidores 

beneficiados 

/ Total de 

servidores) 

x 100 

PROGEP 

PDU 1.6.2.1 
Alcançar a taxa de servidores beneficiados com 
ações de saúde, qualidade de vida e segurança 
do trabalho. 

20% 30% 40% 50% 60% 
Direção do Câmpus de 

Paranaíba / Diretora / GAB / 
CPAR 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco 

Gestor da Ação 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle 

1.6.2.1.1 
Apresentar o Programa de Assistência à Saúde 
(PAS). 

1 1 1 1 1 

Não envolvimento/interesse da equipe 
do PAS. 

Adesão ao PAS. 

Direção / CPAR / GAB / CPAR 
Não realização de convênio com 
médicos do município e região. 

Participação dos 
servidores. 

1.6.2.1.2 
Possibilitar a realização das perícias para 
licença saúde ocorrerem no município de 
Paranaíba 

0 1 1 1 1 

Não realização de convênio com 
médico do trabalho em Paranaíba 

Verificar com a 
reitoria a 
viabilização das 
perícias locais 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 
Constituir comissão para realizar a 
verificação. 

1.6.2.1.3 
Realizar eventos em datas comemorativas para 
integração dos servidores. 

0 2 2 2 2 

Não envolvimento dos servidores. 
Participação dos 
servidores. 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 

Custo dos eventos. 
Constituir 
comissão para 
realizar os 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
eventos. 

1.6.2.1.4 
Criar comissão para levantamento e 
planejamento de ações para melhoria da 
qualidade de vida. 

0 1 1 1 1 
Não envolvimento dos servidores na 
composição da comissão 

Participação dos 
servidores 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 

1.6.2.1.5 
Mensurar a satisfação do servidor com o 
trabalho 

0 1 1 1 1 
Falta de canal apropriado para 
comunicação com o servidor 

Criação de 
comissão que 
empregue 
instrumentos de 
mensuração 

Câmpus de Paranaíba / CPAR 
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5.5  IMPLEMENTAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO PDU 

2020/2024 

 
No contexto da gestão estratégica, as etapas da implementação, controle e avaliação 

constituem a sua força motriz. Cada uma destas etapas representam a capacidade da 

organização em mobilizar e transformar recursos, processos e habilidades humanas em 

uma estrutura que apoia e consolida a estratégia. Assim, a UAS deve reconhecer que a 

garantia do alcance dos resultados desejados está mais relacionada com a gestão da 

estratégia do que com a sua declaração, pelo que, são as medidas concretas para 

operacionalizar a estratégia, monitorá-la e avaliá-la, quem trarão os resultados 

pretendidos e pactuados no planejamento estratégico; em particular, do PDI 2015/2019. 

 

 

5.5.1 Implementação  

A etapa da Implementação consiste em um conjunto de ações necessárias para 

viabilizar os resultados do planejamento estratégico; ela exige uma atenção e esforço 

especial dos administradores no desenvolvimento de uma estrutura coerentemente 

organizada para viabilizar os resultados almejados; nesse sentido, é de grande 

importância que a organização disponha, ou procure dispor, dos seguintes aspectos: 

 

 Estratégias coerentes com a cultura organizacional, sua missão, visão e 

valores; 

 Planejamento Institucional (PDI 2020/2024) aceito como delineador 

estratégico para os demais níveis do planejamento; 

 Quadro de pessoal com competências alinhadas aos procedimentos 

operacionais; 

 Atividades e processos bem desenhados, definidos e comunicados; 

 Gestão orientada para a inovação e resultados; 

 Liderança.  
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A implementação PDU 2020/2024 deve preconizar, além dos pressupostos acima 

colocados, a construção de um sistema vivo e integrado, em que pessoas, ideias, 

operações e, sobretudo, objetivos, catalisam e coordenam o planejamento em seus 

respectivos níveis. A construção de vantagens competitivas no âmbito do conjunto da 

Universidade consiste no objetivo basilar de toda e qualquer programação estratégica; 

contudo, elas exigem uma qualidade decisória e administrativa assim como um 

engajamento intenso e disciplinado de todo o corpo organizacional. 

 

5.5.2 Controle e Avaliação  

 
As etapas seguintes à Implementação, viabilizam o monitoramento da programação 

estratégica do PDU 2018/2021, no sentido de melhorar a sua eficácia ao habilitar os 

gestores em averiguações sobre como os recursos (pessoas, processos, equipamentos e 

outros) estão sendo empregados e se são suficientes para apoiar as metas e ações da 

Unidade. Com efeito, as atividades de Controle reportam aos gestores informações úteis 

para mensurar o potencial de alcance da programação estratégica, ajudando-os a atuar 

com mais proatividade e eficácia. As características elementares desta etapa consistem 

em: 

 

 Monitorar as desconformidades da programação estratégica em todos os 

níveis; 

 Proceder aos ajustes que se façam necessários visando a potencializar o 

alcance das metas e ações e, decorrentemente, da programação 

estratégica; 

 Viabilizar previsões para a formulação de cenários; 

 Oportunizar aos gestores e demais colaboradores experiências profissionais 

e pessoais com o processo construtivo inerente à adaptabilidade que o 

processo exige.  
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O controle do PDU 2018/2021 será viabilizado pelo Sistema de Gestão do PDU (SigPdu), 

o qual consiste em um software que foi desenvolvido para registrar a programação 

estratégica das UAS’s e UAC’s, em nível tático-operacional e, de modo sistêmico e 

dinâmico, oportunizar aos gestores ou usuários o acompanhamento do alcance das metas 

e ações contidas na programação supracitada. Havendo uma utilização correta do SigPdu 

e, sobremaneira, uma apropriação gerencial das informações nele concebidas, a gestão 

universitária poderá refletir os princípios, a missão e a visão organizacional. 

 

 

Por seu turno, a etapa da Avaliação possibilita aos gestores ou tomadores de decisão a 

mensuração da conformidade estratégica do PDU 2018/2021 em períodos determinados, 

tendo por referência as informações obtidas por meio do controle; nesse contexto, com 

base no panorama geral da programação estratégica, sobretudo os seus indicadores de 

desempenho, é possível identificar com nitidez as fontes de vulnerabilidades e de 

potencialidades e a consistência do planejamento institucional, seja no âmbito do PDI ou 

do PDU.  

 

Doravante, a avaliação adotada concebe uma dinâmica coletiva em que tanto a Unidade 

avalia os padrões de desempenho e a conformidade do seu planejamento, no contexto do 

PDU, produzindo reuniões técnicas para avaliação dos resultados e elaboração de 

relatórios gerenciais, quanto a Administração Central que, por meio da Proplan, avalia o  

impacto dos resultados obtidos no PDU para o alcance dos objetivos e metas da UFMS1, 

ou seja, os reflexos do planejamento no nível tático-operacional para a concretização da 

estratégia institucional incorporada no Plano de Desenvolvimento Institucional vigente.   

 

Por derradeiro, o sucesso da implementação, controle e avaliação do PDU 

2018/2021 requer uma proposta estratégica consistente a ponto de envolver as pessoas 

                                                
1 A elaboração do Relatório de Avaliação do PDI ocorre anualmente, desde 2010. Os relatórios estão 

disponíveis para consulta no sítio eletrônico: https://proplan.ufms.br/2016/08/01/relatorio-de-avaliacao-pdi-

2015-2019/ 
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não apenas pelos benefícios que ela potencialmente apresenta, mas, sobretudo, pelo 

caráter desafiador que ela inspira. 

 

 


