Planejamento
Regional Centro Oeste
2014-2015

Página 1 de 4

1) Ações alinhadas ao Planejamento Estratégico da Coordenação Nacional
Ações da Nacional

Ampliar a contribuição das regionais
(elaborar plano de gestão de cada
regional).

Ações da Regional Centro Oeste

Responsável

Prazo

Construir o plano de gestão, estabelecendo
critérios, prioridades e metodologia, para fins de
execução e alcance de resultados.

Coordenador

agosto/2014

Propor temáticas relevantes e necessárias para
discussão, apresentando sugestões de possível
solução e deliberação.
Incentivar a atuação e participação nos grupos
de trabalho

Aprimorar contribuição dos membros da
Regional (divisão de responsabilidades:
atas das reuniões, fazer nota sobre
evento).

Definir responsabilidades (Coordenador, ViceCoordenador)

Implementar sistema para gerenciar
lista de membros do FORPLAD.

Manter atualizadas as informações relativas ao
cadastramento e atualização dos dados de
membros do FORPLAD da Regional

Melhorar o sistema de comunicação do
FORPLAD.

Alimentar o ambiente virtual destinado a
comunicação com os atos e deliberações
produzidos pela regional e, utilizar novas
tecnologias para ampliação da interatividade
entre os participantes da Regional

O que aconteceu
III Reunião da Regional

Todos

Contínuo

Todos

Contínuo

Coordenador

agosto/2014

III Reunião da Regional

Coordenador

agosto/2014

Atualização das informações FORPLAD
Regional Centro Oeste executada

Coordenador

Contínuo

Criado grupo no Google
Criado grupo no Whatsapp
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1) Ações alinhadas ao Planejamento Estratégico da Coordenação Nacional
Ações da Nacional

Ações da Regional Centro
Oeste

Aprimorar documentos FORPLAD (atas, registro de
ações, entre outros).

Criar formulários ou documento
padrão em consonância com o
objeto a ser tratado na deliberação
coletiva, para facilitar o registro de
informações e a interpretação dos
atos decisórios e sua justificativa,
tais como: regimento, ofícios, atas,

Levantar dados “históricos” do FORPLAD
(Coordenadores, documentos, entre outros).

Buscar informações relativas aos
dados
históricos
junto
à
representação da UFG, para
contribuição com a construção do
histórico FORPLAD

Diagnosticar quais são os problemas comuns – até
fórum de Fortaleza
Apresentar plano de ação para criação de
mecanismos que minimizem problemas de gestão
comuns entre as IFES.

Contribuir com as Comissões
Temáticas e Grupos de Trabalho no
levantamento
dos
problemas
comuns

Responsável

Prazo

O que aconteceu

Coordenador

Continuo

III Reunião da Regional

UFG

novembro/2014
(último fórum)

III Reunião da Regional

Todos

Continuo

IV REGIONAL

Página 3 de 4

1) Ações alinhadas ao Planejamento Estratégico da Coordenação Nacional
Ações da Regional Centro
Oeste

Ações da Nacional

Debater Autonomia
Universidades Federais

–

Lei

Orgânica

das

Responsável

Comentar sobre o projeto de lei e
seus fundamentos para fins de
abordagem interativa e construção
de novas ideias e proposições sobre
a autonomia nas IFES

Todos

Prazo

2014

O que aconteceu

Disponibilização da minuta pela
coordenação e deliberado o
encaminhamento de discussão
interna nas IFES.

2) Novas ações
Ações da Nacional
Difundir
boas
práticas
e/ou
compartilhar
experiências (inserir na pauta das reuniões uma boa
prática e/ou experiência de pelo menos uma IFE)
Criar GT com servidores das IFES do para estudos
de indicadores de desempenho TCU, Matriz OCC) e
problemas em inconsistências de dados

Responsável
Coordenação

GT

Prazo

O que aconteceu

Contínuo

março/2015

Página 4 de 4

