Planejamento da Regional Norte de 2016

UFPA – Belém/PA
16/05/2016

Ação da Nacional

Ação da
Regional

Criar mecanismo para
Elaboração de
acompanhamento/cobrança Checklist para
das respostas
cada demanda e
acompanhamento
e cobrança junto
aos Pró-Reitores
da Regional
Acompanhar o
Acompanhamento
preenchimento dos
junto aos Próquestionários na sua IFES Reitores da
e da sua Regional
Regional
Definir na demanda um
Definição na
responsável pela resposta
demanda de um
responsável pela
resposta
Discutir nas reuniões das
Inclusão, nas
regionais a importância
reuniões da
das respostas
regional a
avaliação do
atendimento das
demandas
As reuniões motivadas
Criação de
pelo FORPLAD tiveram
mecanismo de
ampliação de presença e
controle e
participação
avaliação da
presença nos
Fóruns
Ampliar participação dos
Intensificar a
membros nas
comunicação e
ações/demandas do fórum envolvimento das
IFES não
participantes
Melhorar processo de
Fortalecimento da
interação entre
participação dos
coordenação nacional,
representantes da
regional e Comissões
regional na
Nacional e
Comissões
Temáticas
Ampliado o número de
Resgate da
IFES no Fórum para 63
participação de
todas as IFES da
regional no
Fórum

Responsável

Vice Coordenação e Vice
Coordenação Adjunto

Prazo

O que
ocorreu

Continuo

Coordenação/ Vice Coordenação Continuo
e Vice Coordenação Adjunto;
Pró-Reitores de Planejamento e
Administração
Coordenação/ Vice Coordenação Continuo
e Vice Coordenação Adjunto

Coordenação

Continuo

Vice Coordenação e Vice
Coordenação Adjunto

Continuo

Coordenação

Continuo

Representante da
Continuo
Nacional/Coordenação/Membros
das Comissões Temáticas

Coordenação/ Vice Coordenação Continuo
e Vice Coordenação Adjunto;
Pró-Reitores de Planejamento e
Administração

Em
andamento

Realizado

Criar mecanismos de
comunicação para divulgar
o Fórum (Visitar as IFES e
apresentar o Fórum aos
dirigentes; Contatar IFEs
não participantes e
incentivar participação)
Manifestar em relação às
solicitações/dúvidas
enviadas por colegas no
grupo

Diversificação
dos locais de
realização das
reuniões da
regional

Consolidação e
avaliação da
participação dos
membros da
regional na
manifestação das
dúvidas
Intensificar a distribuição
Intensificação da
das atividades do
distribuição das
FORPLAD, por regional,
atividades da
considerando a
regional por
representação nas
IFES,
comissões temáticas
considerando a
representação nas
comissões
temáticas
Identificar nas regionais
Identificação dos
quais podem ser os pontos pontos
integradores
integradores, por
meio dos relatos
dos
representantes nas
Comissões
Temáticas
Criação de um
repositório para
inserção de
pontos entre as
IFES do Norte
Propor a elaboração de
Identificação de
termos de cooperação no
oportunidades
plano administrativo entre para a celebração
as IFES, por região
de acordos de
cooperação entre
as IFES do Norte
Promover a divulgação da Realização de
matriz dentro de cada IFES divulgação em
e outros fóruns (Realizar
cada IFES da
palestras IFES sobre a
matriz e modelos
matriz e modelos de
alocação de

Coordenação/ Vice Coordenação Continuo
e Vice Coordenação Adjunto

Em
andamento

Coordenação

Continuo

Em
andamento

Todos

Continuo

Em
andamento

Todos/ Vice Coordenação e Vice Contínuo
Coordenação Adjunto

Em
andamento

(Augusto-UNIFAP)

A partir
Dez/2016

Todos

A partir de
Jan/2017

Todos

Continuo

4º reunião
da regional

alocação de recursos;
Oferecer palestras sobre a
matriz em outros fóruns;
Promover reuniões
conjuntas)
Levantar nas regionais as
IFES que alocam recursos
com a matriz

Promover painéis sobre
boas práticas de gestão nas
regionais e reuniões
nacionais;

Definir temas comuns para
estudos;

Mapear e compartilhar as
boas práticas de gestão
implantadas nas IFES, por
região (Compartilhar as
boas práticas mapeadas,
utilizando o portal
FORPLAD; Realizar

recursos e relato
das experiências
nas reuniões da
regional
Levantamento das Paulo Cezar (UFRA)
formas de
alocação de
recursos nas IFES
do Norte
PLS; PGR;
Todas
Planejamento
orçamentário;
Compras
compartilhadas

PLS; PGR;
Todas
Sistemas de
Custos;
Orçamento;
Indicadores de
custos comuns
(que possam gerar
fatores de
correção da
Matriz OCC,
considerando a
regionalidade).
Mapeamento das Todos e Vice Coordenação e
boas práticas de
Vice Coordenação Adjunto
gestão
implantadas nas
IFES do Norte e
inserção no portal
do FORPLAD

Reunião da
Regional no
3º
FORPLAD

Realizado

Apresentação Parcialmente
na reunião da realizado
Regional no
3º Fórum e
inserção de
Painel no 4º
FORPLAD
Em
andamento

Contínuo

Em
andamento

