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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

1. Identificação da Unidade

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas

2. Caracterização da Unidade

É a unidade responsável pela coordenação, superintendência, planejamento,
coordenação, orientação e execução das atividades de administração de pessoal e de
desenvolvimento dos recursos humanos da Universidade.

Áreas de atuação:

● Gestão de Pessoal;

● Gestão dos Registros Funcionais;

● Gestão de Informações da Folha de Pagamento;

● Gestão de Aposentadorias e Pensões;

● Gestão de Ações voltadas à Saúde do Servidor;

● Gestão de Ações de Desenvolvimento Pessoal e Profissional.

3. Histórico da Unidade

A PROGEP iniciou suas atividades a princípio como uma Gerência de Recursos
Humanos, pertencente à antiga PRAD (Pró-reitoria de Administração).

A partir de 01 de julho de 2011 a Gerência de Recursos Humanos da UFMS foi
transformada em Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoal - CGGP/RTR, ainda ligada
à Pró-reitoria de Administração.

Desde 05 de dezembro de 2012, a Gerência de Recursos Humanos da UFMS
tornou-se uma Pró-reitoria, a princípio nominada como Pró-reitoria de Gestão de
Pessoas e do Trabalho, e , desde o ano de 2017, passou a ser denominada Pró-reitoria de
Gestão de Pessoas.

A partir de fevereiro de 2021, a PROGEP está estruturada com três Diretorias e
oito Secretarias, além do Gabinete, conforme item 4 a seguir.

4. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da PROGEP é representada graficamente através do
seu organograma (abaixo), sendo composta pelo Gabinete, por três Diretorias (Dipag,
Didep e Dias) e oito Secretarias (Seap, Sepag, Serp, Seas, Seqv, Sesem, Sedep e Secap).
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Figura – Organograma PROGEP

4.1. Diretoria de Pagamento - DIPAG

É a unidade responsável pelo registro e lançamento dos atos de pessoal com
efeitos financeiros da Universidade.

Unidades Subordinadas:

● Secretaria de Pagamento

● Secretaria de Aposentadoria e Pensão

● Secretaria de Registro de Pessoal

4.2. Diretoria de Atenção ao Servidor - DIAS

É a unidade responsável pela coordenação, organização, acompanhamento do
Programa de Assistência à Saúde e das ações de assistência aos servidores da UFMS
quanto à prevenção de doenças, acessibilidade e ações afirmativas.

Unidades Subordinadas:

● Secretaria de Assistência à Saúde

● Secretaria de Qualidade de Vida no Trabalho

4.3. Diretoria de Desenvolvimento Pessoal e Profissional - DIDEP

É a unidade responsável pelo planejamento, organização, coordenação e
acompanhamento dos procedimentos que envolvem o ingresso e o desenvolvimento dos
servidores da Universidade.

Unidades Subordinadas:

● Secretaria de Capacitação e Qualificação

● Secretaria de Desenvolvimento Pessoal

● Secretaria de Seleção e Movimentação
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5. Quadro de Pessoal

A Progep conta com 72 servidores efetivos distribuídos pelos cargos abaixo
identificados:

CARGO Nível de Classificação TOTALC D E
Administrador 4 4
Arquivista 1 1
Assistente em Administração 42 42
Assistente Social 2 2
Auditor 1 1
Enfermeiro-área 2 2
Professor do Magistério Superior 1 1
Psicólogo-área 4 4
Técnico em Segurança do Trabalho 4 4
Técnico em Arquivo 1 1
Técnico em Assuntos Educacionais 1 1
Técnico em Contabilidade 1 1
Auxiliar de Enfermagem 1 1
Auxiliar em Administração 3 3
Médico-área 4 4
Total de Servidores 4 48 20 72

Abaixo são apresentados os servidores com suas respectivas lotações:

GABINETE
SERVIDOR(A) LOTAÇÃO

Andréia Costa Maldonado AUD/RTR
Daniella Medeiros Silva Uchôas GAB/PROGEP
Débora Lopes Michelan Costa GAB/PROGEP
Giovana Espíndola Melgarejo GAB/PROGEP

DIRETORIA DE PAGAMENTO
SERVIDOR(A) LOTAÇÃO

Gislene Walter da Silva DIPAG/PROGEP
Gizele de Almeida Ribeiro DIPAG/PROGEP
Glauder Guilherme Hall DIPAG/PROGEP
Thiago Damião Fagundes Pereira DIPAG/PROGEP
Amanda Caroline Ortega de Oliveira SEPAG/DIPAG/PROGEP
Everton Lucas da Silva Amorim SEPAG/DIPAG/PROGEP
Ingrid Sivieri Marques Alves de Padua SEPAG/DIPAG/PROGEP
Leticia Dayara de Almeida Motta SEPAG/DIPAG/PROGEP
Luiz Mario Mendes SEPAG/DIPAG/PROGEP
Ricardo Massao Takaoka SEPAG/DIPAG/PROGEP
Laisa Aparecida Pereira de Souza SEPAG/DIPAG/PROGEP

8



Guilherme Coelho Goes SERP/DIPAG/PROGEP
Jacy Eliza de Toledo SERP/DIPAG/PROGEP
Luana Moura Pinto SERP/DIPAG/PROGEP
Mabel Valverde Nogueira SERP/DIPAG/PROGEP
Ocimar Santiago Ramires SERP/DIPAG/PROGEP
Renato Azambuja Fonseca SERP/DIPAG/PROGEP
Suzana Menezes Garcia SERP/DIPAG/PROGEP
Vinicius Santos Pires SERP/DIPAG/PROGEP
Andrey Felipe Martins Rodrigues Correa SEAP/DIPAG/PROGEP
Candido da Costa Silva SEAP/DIPAG/PROGEP
Claudia Yuuka Nishiyama Barasioli SEAP/DIPAG/PROGEP
Fabio Antonio Comineti SEAP/DIPAG/PROGEP
Marilia Santos Sousa SEAP/DIPAG/PROGEP

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR
SERVIDOR(A) LOTAÇÃO

Suzi Rosa Miziara Barbosa Dias
Anacarla Previato Nunes SeQV/Dias
Ênio de Paula Fernandes Seas/Dias
Gilberto Begena Dias
Lorena Oliveira da Silva Andreoli Dias
Lucieni Cristina Silva Dias
Rogerio Carvalho Andrade Dias
Edewilson Gomes de Moraes Seas/Dias
Lidiane Batista Oliveira dos Santos Arakaki Seas/Dias
Lucimara Rodrigues Fortes Santos Seas/Dias
Thalita Decco Seas/Dias
Vitoria Davalos de Souza Seas/Dias
Ancelmo Quintana SeQV/Dias
Edina Francisco Cardoso SeQV/Dias
James Celso Higa SeQV/Dias
Laura Helena Sant Anna da Silva SeQV/Dias
Lia Yuri Kimura Ibrahim Cabral SeQV/Dias
Marcia Regina Amaral Romin SeQV/Dias
Marcia Regina Teixeira Minari SeQV/Dias
Nilton Fernandes Brustoloni SeQV/Dias
Patricia Helena Cespedes Machado SeQV/Dias
Paulo Gilvan Vieira Vital SeQV/Dias
Pedro Cesar Lopes Teixeira de Paiva SeQV/Dias
Sandra Cristina Kiomido Maia SeQV/Dias
Thaisa Ribeiro Vilela SeQV/Dias
Vinicius de Oliveira Lopes Echeverria SeQV/Dias
Waneide Ferreira dos Santos Assis SeQV/Dias

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL
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SERVIDOR(A) LOTAÇÃO
José Carlos Crisóstomo Ribeiro Didep
Daniela Dias Medrado Rogerio Didep
Douglas Tadayuki Mise Didep
Fábio Eustáquio Moraes Didep
Adriano Alex Carvalho Ramos Secap/Didep
Diogo Costa da Silva Secap/Didep
Marilia Rocha da Rosa Secap/Didep
Tiago Pereira de Aquino Secap/Didep
Cláudia Macedo Pires Sedep/Didep
Felipe Carvalho Silva de Jesus Sedep/Didep
Jucilei Neves da Silva Freire Sedep/Didep
Lindomar de Melo Quadros Sedep/Didep
Alex Marques Lopes Reinoso Sesem/Didep
Felipe Cassio da Silva Caxito Sesem/Didep
Luciana Martha Carvalho de Jesus Sesem/Didep
Samya Neyla Borges Brito Conche Sesem/Didep

Atualizado em setembro de 2021

6. Quadro de Funções

CARGO FUNÇÃO QUANTIDADE
Pró-Reitor (a) CD-2 1
Diretor (a) CD-4 3
Chefe de Secretaria FG-1 8
Secretária de Pró-Reitor (a) FG-1 1

7. Principais Atividades

● Propor a política e as normas relativas à gestão de pessoal na UFMS;

● Estabelecer o desenvolvimento de indicadores que possibilitem o
acompanhamento da gestão de pessoas;

● Supervisionar a elaboração do plano de capacitação dos servidores;

● Supervisionar os processos de avaliação das ações de capacitação;

● Supervisionar os processos de concursos públicos da UFMS;

● Supervisionar o processo de execução dos concursos públicos de outras
instituições que tenham contratos firmados com a UFMS;

● Supervisionar a ações voltadas a aplicação das legislações trabalhistas,
previdenciárias e tributária na área de recursos humanos;

● Supervisionar os processos relativos e promover a movimentação interna de
pessoal técnico-administrativo e docente;
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● Supervisionar ações e programas de assistência, acompanhamento,
aconselhamento e orientação de recursos humanos;

● Supervisionar e acompanhar as atividades do Programa de Assistência da
Saúde da UFMS;

● Promover o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de recursos
humanos;

● Supervisionar o acompanhamento e o controle dos servidores terceirizados
na UFMS;

● Manter sob o controle e atualizado o quadro de vagas e de lotação de
pessoal;

● Manter sob controle os registros funcionais dos servidores em banco de
dados informatizado com o objetivo de facilitar o gerenciamento das pessoas
e da Instituição;

● Executar a política de recursos humanos aprovada pelos Conselhos
Superiores na administração de pessoal;

● Colaborar, com as demais Unidades da Universidade, no desenvolvimento de
projetos, nas áreas de relações públicas e humanas, que venham contribuir
para o melhor relacionamento interno e externo dos setores que mantém
contato com o público;

● Exercer atividades de legislação de pessoal, operacional, sistêmica e de
análise na aplicação da legislação pertinente dentro de sua área de
responsabilidade;

● Orientar os servidores na utilização de sistemas de gestão de pessoal;

● Publicar trimestralmente a relação dos empregados terceirizados atuantes na
UFMS no Portal da Transparência, de acordo as orientações emanadas pelos
Órgãos de Controle;

● Elaborar relatórios gerenciais e de governança.

8. Planejamento Tático-operacional

O Planejamento Tático da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas foi construído com
base nos objetivos elencados no Mapa Estratégico da Universidade, conforme Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024.

O Mapa Estratégico da Universidade apresenta a missão, visão institucional, e os
objetivos estratégicos, nos quais a PROGEP definiu os seus referenciais, apresentando
sua missão, visão e plano de metas, indicadores e ações.

8.1. Missão

Promover a gestão de pessoas, por meio da coordenação e implementação de
políticas de desenvolvimento e valorização do servidor, que contribuam para o alcance
da missão e objetivos institucionais
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8.2. Visão

Ser excelência em gestão de pessoas, por meio de uma atuação sustentável,
efetiva e transparente.

8.3 Metas, Indicadores e Ações

A PROGEP apresenta no anexo seu Painel Tático, contendo suas iniciativas,
indicadores e metas alinhadas aos objetivos estratégicos do PDI 2020-2024.
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ANEXO – PAINEL TÁTICO

Metas, Indicadores

Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 2.6.1
Taxa de
servidores

capacitação de
10% 13% 15% 20% 25%

Taxa de capacitação de  servidores (Total de servidores
capacitados / Total de
servidores) x 100

PROGEP, PROPP

PDU 2.6.1.1 Elevação da taxa de capacitação de servidores 10% 13% 15% 20% 25%
Taxa de capacitação de  servidores (Total de servidores

capacitados / Total de
servidores) x 100

Diretor DIDEP

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

2.6.1.1.1 Levantamento das necessidades com servidores e
dirigentes

13% 15% 20% 25% Falta de interesse pela capacitação Estimular os servidores e dirigentes à
capacitação

Diretor DIDEP

2.6.1.1.2 Participação de servidores nos cursos oferecidos no
PDP e Enap

13% 15% 20% 25% Desinteresse dos servidores Estimular os servidores a participar dos
cursos oferecidos no PDP e Enap

Diretor DIDEP

2.6.1.1.3 Edital Capacita 10% 10% 13% 15% Desinteresse dos servidores Estimular os servidores a participar, na busca
de cursos

Diretor DIDEP



Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 2.6.2
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 2.6.2.1
Elevar a 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

Diretora DIAS

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

2.6.2.1.1

Ginástica laboral - melhorar o desempenho do
servidor nas atividades e reduzir acidentes de
trabalho. Prevenir e promover a reabilitação de
doenças ocupacionais, melhorar a integração
entre os servidores e diminuir o absenteísmo,
aumentando a produtividade.

05% 10% 15% 20% 25% Impossibilidade de participação do
servidor

Criar horários alternativos
Proece

2.6.2.1.2

Higiene e segurança do trabalho - gerar um
ambiente mais saudável, prevenir riscos à saúde,
diminuir os acidentes de trabalho, diminuir o
absenteísmo e a rotatividade, aumentar a
produtividade e melhorar o clima organizacional
das unidades da UFMS.

10% 20% 25% 35% 50% Falta de recursos para oferecer
orientações nos  Câmpus

Viabilizar os recursos necessários
Diretora DIAS

2.6.2.1.3

Campanha de combate ao álcool, drogas e
tabagismo - reduzir os riscos, melhorar a
segurança operacional e da saúde dos
servidores, melhorar a autoestima, diminuir
acidentes de trabalho e absenteísmo

05% 10% 15% 20% 25%
Impossibilidade de participação do
servidor Criar horários alternativos EAD

Diretora DIAS

2.6.2.1.4

Campanha de preparação para a aposentadoria
- trabalhar a motivação do servidor, promover
maior satisfação profissional, aumentar a
autoestima, melhorar na relação interpessoal,
promover o descobrimento de novas habilidades
e competências, beneficiar a vida social e
familiar.

30% 40% 50% 60% 70%
Impossibilidade de participação do
servidor Criar horários alternativos EAD

Diretora DIAS

continua...



Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 2.6.2
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 2.6.2.1
Elevar a 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

Diretora DIAS

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

2.6.2.1.8

Programa de Assistência à Saúde (PAS) - tornar
a prestação de serviços mais eficiente e ampliar
a rede de credenciados e aumentar satisfação
dos beneficiários

50% 60% 70% 80% 90% Desinteressados no processo de
licitação de informatização do PAS

Acompanhar o processo licitatório
Diretora DIAS

2.6.2.1.9

Serviço Psicossocial - criar e disseminar atitudes
de valorização humana, diminuir o afastamento
dos servidores no trabalho, criar formas mais
efetivas de garantir e promover a saúde dos
servidores

10% 09% 07% 06% 05% Impossibilidade de participação Criar horários alternativos
Diretora DIAS

2.6.2.1.10
Exames periódicos - proteger a saúde e a
integridade do servidor, criar segurança jurídica
para os ervidor e para a Instituição

0% 0% 15% 20% 25% Desinteresse do participante
Identificar os desinteressados e realizar
campanha individualizada

Diretora DIAS

2.6.2.1.11

Análise de exposição ao risco ocupacional -
ajudar a identificar o impacto de fatores de risco
(físico, químico, biológico e ergonômico) sobre a
saúde dos servidores. Auxiliar na concessão de
adicionais por insalubridade

30% 40% 60% 80% 100% Falta de recursos para oferecer
orientações nos Câmpus Viabilizar os recursos necessários

Diretora DIAS

continua...



Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 2.6.2
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 2.6.2.1
Elevar a 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

Diretora DIAS

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

2.6.2.1.13
Setembro Amarelo - prevenir o suicídio. 10 de
setembro é o Dia Mundial de Prevenção do
Suicídio.

10% 20% 30% 40% 50%
Impossibilidade de participação do
servidor Criar horários alternativos EAD

Diretora DIAS

2.6.2.1.14

Outubro rosa - alertar as servidoras sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama e mais recentemente
sobre o câncer de colo de útero

10% 20% 30% 40% 50% Impossibilidade de participação do
servidor EAD

Criar horários alternativos EAD
Diretora DIAS

2.6.2.1.15

Novembro azul - conscientizar os servidores a
respeito da necessidade da prevenção e
diagnóstico do câncer de próstata, além da
importância dos cuidados integrais com a saúde
do homem

10% 20% 30% 40% 50% Impossibilidade de participação do
servidor Criar horários alternativos EAD

Diretora DIAS

2.6.2.1.16
Contratação de empresa de auditoria - atividade
essencial para o controle das cobranças pelos
credenciados

30% 50% 70% 90% 100%
Desinteressados no processo de
licitação Acompanhar o processo licitatório

Diretora DIAS

2.6.2.1.17 Ampliação do Espaço Conviva - 5% 5% 10% 20% 30% Falta de recursos orçamentários Viabilizar os recursos necessários
Diretora DIAS





9. Implementação, controle e avaliação do PDU 2018/2021

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.

9.1 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 2015/2019) 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.

A implementação PDU 2018/2021 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.

9.2 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.

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 UFMS, 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
não apenas pelos benefícios que ela potencialmente apresenta, mas, sobretudo, pelo
caráter desafiador que ela inspira.



10 Documentos norteadores do PDU.

● Plano de desenvolvimento Institucional – PDI 2015-2019 – Realinhado em 2017
https://proplan.ufms.br/files/2017/09/PDI-realinhado-2017.pdf

● Relatório de Avaliação do PDI-2015-2019 – ano base 2017
https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base-2017/ 

● Plano Pedagógico Institucional da UFMS - PPI
http://www.pdi.ufms.br/index.php?section=download&itemId=20

 
● Relatório de das Comissões Setoriais de Avaliação - CSA

https://seavi.ufms.br/csa/
 
● Relatório de Autoavaliação Institucional - Triênio 2015-2017

https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relat%C3%B3rio10_corrigido.pdf
 
● Relatório de Gestão da UFMS – Ano base 2017

https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relatorio_de_Gestao_2017_UFMS_com_parecer_CD.pdf

● Sistema para Cadastramento de Metas e Ações do PDU
Novopdi.ufms.br/pdu

https://proplan.ufms.br/files/2017/09/PDI-realinhado-2017.pdf
http://www.pdi.ufms.br/index.php?section=download&itemId=20
https://seavi.ufms.br/csa/
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relat%C3%B3rio10_corrigido.pdf
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relatorio_de_Gestao_2017_UFMS_com_parecer_CD.pdf
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