Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração
Comissão de Planejamento e Avaliação
Ata de Reunião Virtual de 04/06/2020

I – Relato
Os integrantes da Comissão de Planejamento e Avaliação do Fórum Nacional de PróReitores de Planejamento e Administração das IFES reuniram-se via videoconferência, no
dia 04 de junho de 2020, às 9h, com a pauta a seguir descrita:
• Avaliação do glossário de elementos orçamentário do Painel orçamentário da Comissão
de Modelos e demonstração do mesmo (com a presença do Juscelino Pereira Silva)
• Plano de ação para 2020 – 2021
• Assuntos gerais

II – Encaminhamentos
Como encaminhamentos, tem-se o que segue:
A) Com relação ao primeiro item de pauta, foi disponibilizado via WhatsApp o
arquivo com o glossário dos indicadores que compõe o painel orçamentário e o
link do relatório na web, para avaliação interna da comissão. Porém, solicitou-se
ao Juscelino que a apresentação inicial ou principal do painel seja representada
apenas com as despesas discricionárias, por GND (custeios e investimentos),
com as fontes do tesouro, excetuando-se os bloqueios, fonte próprias e
descentralizações, afim de evitar interpretações distorcidas acerca da execução
orçamentária das IFES.
B) No segundo assunto da pauta, a coordenação demonstrou um esboço de temas
identificados como estratégicos para elaboração de plano de ação do tipo bottomup (a partir de informações identificados como prioritários pela Comissão) em
relação aos objetivos da Coordenação Nacional. A construção do plano de ação
será feita por meio de contribuições em formulário eletrônico, sendo que a
priorização dos temas será realizada por meio do ranqueamento pela matriz GUT
(Gravidade, Urgência, Tendência) e o desmembramento das ações embasadas

numa matriz 5W2H mais sintetizada. O formato das ações deverá estruturar ou
promover uma das opções:
1- Grupo de Trabalho
2-Capacitação
3-Painel de debates
4-Painel de boas práticas
5-Manual técnico
6-Relatório / Painel BI
7-Outros
Espera-se com isso centrar os esforços nos temas mais prioritários para o
momento e as ações podem se dar num formato que contribua para o
fortalecimento da rede nos temas priorizados, em suma espera-se chegar a um
plano de ação pragmático e factível de ser executado.

C) Dentro de assuntos gerais, abordou-se a demanda da Coordenação Nacional por
um encontro aberto com as IFES promovido conjuntamente pelas Comissões de
Planejamento e de Administração, pra final do mês de junho. Os membros
concordaram com a sua realização, sendo encaminhado que deverá ser um painel
que aborde as medidas e estratégias adotadas por algumas instituições, as quais
serão contatadas (como UFABC, UFSM, UFCA, etc.) para a realização de
atividades durante a pandemia provocada pelo COVID-19.

