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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

A Universidade Federal do Maranhão apresenta, por intermédio da sua Assessoria de 
Planejamento e Ações Estratégicas, o Plano de Metas 2015. 

A organização deste Plano leva em conta os eixos propostos pelo Plano de Desenvolvimento 
Institucional - 2012-2016.  

O Plano de Metas 2015 apresenta o planejamento das atividades para o referido ano e as metas 
quantitativas e qualitativas programadas, sempre levando em conta as prioridades e necessidades 
institucionais.  

Para a elaboração deste Plano foram consultadas as Pró-Reitorias acadêmicas de Ensino - 
PROEN, de Pesquisa e Pós-Graduação – PPPG e de Extensão – PROEX; a recém-criada de Assistência 
Estudantil – PROAES; e as administrativas de Recursos Humanos – PRH e Gestão e Finanças – PROGF; as 
Assessorias de Planejamento e Ações Estratégicas – ASPLAN, de Comunicação – ASCOM, de Interiorização 
– ASEI; de Relações Internacionais – ARI, de Relações Interinstitucionais - ARINTI; os Núcleos de Tecnologia 
e Informação – NTI, de Bibliotecas – NIB, de Educação à Distância – NEaD e de Eventos e Concursos – 
NEC, e ainda o Colégio Universitário – COLUN, a Rádio Universidade – RADIUN, o Restaurante Universitário 
– RU, a Gráfica e a TV Universitárias e a Prefeitura de Campus – PRECAM. 

Em linhas gerais mantém-se o foco da atual gestão – inclusão e inovação tecnológica – o que 
fica evidente no Plano de Gestão, em que aspectos como crescimento e modernização são prioritários em 
todos os setores. O ano de 2015 está previsto como um período de consolidação e aperfeiçoamento das 
conquistas obtidas, em todas as áreas e sob os aspectos da infraestrutura física e da organização 
administrativa e acadêmica. 

As ações e intervenções previstas consolidam a mudança de configuração da infraestrutura da 
Instituição, cuja sede é atualmente a Cidade Universitária, e intensificam as mudanças em todos os outros 
campi, garantindo-lhes condições de crescimento na oferta e qualificação das ações em todos os eixos – 
ensino, pesquisa e extensão.  

Manteve-se a metodologia utilizada para a elaboração dos Planos dos anos anteriores, 
organizados em eixos de atuação, de acordo com o PDI: Ação Acadêmica, Administração e Estrutura, 
Assistência Estudantil, Articulação Institucional e Infraestrutura Física – em que pese a interrelação frequente 
entre esses eixos.  

No Eixo de Ação Acadêmica, busca-se a consolidação das atividades iniciadas em anos 
anteriores, no ensino de graduação e de pós-graduação, atualizando a legislação interna, valorizando a 
qualidade dos cursos, apoiando e incrementando as ações de apoio aos discentes, incentivando a 
participação em programas de formação e de mobilidade. A internacionalização da UFMA é um aspecto 
importante no decorrer deste ano, com a realização de convênios internacionais para intercâmbio de 
experiências com outros países, no âmbito da pós-graduação, em todas as áreas.  

Manteve-se também o fortalecimento do Ensino à Distância, cujo incremento baseia-se na 
compreensão de que é uma das opções mais econômicas e produtivas para a formação acadêmica, 
especialmente num estado como o Maranhão, que associa algumas características adversas, como sua 
grande dimensão e suas peculiaridades geográficas e climáticas.  

Será dada continuidade à consolidação da implantação do campus de Balsas e dos cursos de 
Medicina em Imperatriz e Pinheiro, que demandam investimentos de grande monta e representam uma 
perspectiva maior de inserção regional.  

Na Pós-Graduação, mantêm-se as ações que darão continuidade à ampliação da oferta de 
cursos e vagas e da qualificação do quadro docente. Além das iniciativas de criação de novos cursos, de 
convênios para atender áreas específicas, mantém-se o enfoque especial nas ações específicas que resultem 
na melhoria dos índices de avaliação da Capes, que decorrem da melhoria da qualidade dos cursos 
ofertados. As ações do programa Proqualis, de apoio e orientação aos programas de pós-graduação para 
melhoria dos índices de avaliação, é uma iniciativa inovadora.  
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A ampliação da quantidade e da qualidade da produção científica também são questões que 
determinaram ações de incentivo e facilitadoras dessa produção e ainda a consolidação e ampliacão das 
atividades de incremento à Inovação tecnológica.  

Quanto ao Eixo de Assistência Estudantil, no ano de 2015 deverá ter ampliadas as ações de 
assistência e apoio sempre tendo em vista a inclusão social, contando para isso com a nova Pró-Reitoria 
criada para atender essa questão fundamental, de acompanhamento do corpo discente. Além disso, mantém-
se a decisão de incrementar, ampliar e aperfeiçoar as iniciativas já planejadas e iniciadas para permitir a 
inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como viabilizar a oferta ampliada de bolsas 
diversificadas e de oportunidades de estágio, que garantam uma melhor formação e experiência profissional.  

Busca-se ainda ampliar o apoio à participação discente em eventos científicos, artísticos e 
culturais e consolidar a política de auxílio à moradia estudantil. 

Será incrementada a mobilidade docente e discente, com novas propostas e manutenção das já 
existentes, na graduação como na Pós, em todos os níveis, incentivada para possibilitar oportunidades de 
vivências diversificadas e para uma formação plena, bem como uma melhor qualificação dos programas de 
pós-graduação, com oportunidades de pós-doutoramento, o que representa mais uma ação no sentido da 
internacionalização da UFMA. 

No Eixo Administração e Estrutura, mantém-se a política de anos anteriores, dando-se 
continuidade à revisão e atualização da estrutura organizacional acadêmica e administrativa, adequando-a às 
novas exigências criadas pela permanente expansão, e a atualização de documentos regulatórios, a 
ampliação e capacitação permanente do quadro de servidores, a melhoria do ambiente laboral e a 
consolidação do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor. 

Sempre buscando a transparência e a interrelação com a comunidade, está prevista a expansão 
e diversificação de iniciativas de atendimento e informação à comunidade utilizando diferentes meios de 
comunicação institucional, com o Guia do estudante, a Carta do Cidadão, em processo de atualização e 
ampliação, com a página da UFMA, com as ações da Assessoria de Comunicação e com a Rádio e o 
incremento da atuação da TV Universitária. 

Uma ação que se considera fundamental é a ampliação e preservação bem como a divulgação e 
estímulo à utilização do sistema informatizado de gestão, que facilitará a unificação de informações, dando 
maior segurança à geração de dados institucionais, com economia de recursos e maior agilidade. 

O Eixo de Infraestrutura Física tem como foco essencial a garantia da nova imagem da UFMA 
como uma universidade de âmbito regional. Foca-se na conclusão das obras de ampliação e reestruturação 
das unidades físicas e patrimoniais, tanto no que se refere a espaços físicos como em relação a 
equipamentos, unidades estas diversificadas e localizadas em vários pontos do Estado. 

Também nas ações culturais, a UFMA mantém as ações que atualmente já se inserem no 
calendário cultural do Estado e busca a ampliação em número e abrangência, de maneira a corresponder à 
sua presença atual no continente. 

Realizado sempre em consonância com a LOA, o Plano de Metas 20014 prevê a eventualidade 
de busca de outros recursos, para suprir necessidades emergenciais e para garantir a continuidade das 
melhorias já conquistadas. 

Em razão da complexidade das ações do Hospital Universitário – HUUFMA e por atender a 
exigências de modelos próprios, o Plano de Gestão específico do HU foi mantido na íntegra e incluído como 
uma segunda parte do Plano da UFMA, em bloco separado, respeitando-se a sua organização em eixos 
próprios, que revelam a orientação global para a ampliação e diversificação da assistência à população, 
sempre associada ao ensino, pesquisa e extensão, e à busca contínua de melhoria da qualidade dos serviços 
prestados. 

Com os cinco eixos orientadores do Plano de Desenvolvimento Institucional, aqui retomados 
como fios condutores do Plano de metas, consolida-se a visão plural sobre a Universidade, o que justifica 
repetirmos aqui a fala do Reitor em sua mensagem em comemoração de aniversário da UFMA, e que resume 
a pluralidade de ações necessárias ao crescimento com qualidade: “É importante que a Universidade não se 
preocupe apenas com a sua infra- estrutura, e com o seu crescimento quantitativo, mas, sobretudo, com o 
desenvolvimento de ações pedagógicas e culturais que dinamizem e revitalizem seus cursos, tornando-os 
mais capazes de repercutir efetivamente dentro e fora de seus muros. É fundamental que qualifique 
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continuadamente seus professores e técnicos, e que estimule a pesquisa e as ações extensionistas, 
contribuindo qualificadamente com conhecimento e soluções, como apenas ela pode fazer, para o 
desenvolvimento do nosso Estado e para a melhoria da vida de nossa população. 

O Plano de Metas 2015 busca assegura a continuidade e consolidação da proposta coletiva de 
aperfeiçoamento continuado do modelo apresentado “para crescer em produção acadêmica, em qualidade de 
ensino, na ampliação de cursos, na relevância tecnológica para o Estado do Maranhão e Brasil, na inclusão 
social”. 
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LISTA DE SIGLAS 

 
 

 ANDIFES Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
 ASPLAI Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucional 
 ASPLAN Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas  
 AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 CAFe Comunidade Acadêmica Federada 
 CAPES Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 
 CNPq Conselho Nacional de Pesquisa 
 COGEST Coordenadoria Geral de Estágio 
 COLUN Colégio Universitário 
 CONSAD Conselho de Administração 
 CONSEPE Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 COREME Comissão de Residência Médica 
 COREMU Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde 
 CT-INFRA Fundo de Infraestrutura 
 DAC Departamento de Assuntos Culturais 
 DAE Departamento de Assuntos Estudantis 
 DAPI Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos 
 DEMI Departamento de Empreendedorismo e Inovação 
 DIGEC Divisão de Cursos de Graduação e Estágio Curricular 
 DINTER Doutorado Interinstitucional 
 EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
 EDUFMA Editora Universitária 
 FAPEMA Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão  
 FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão  
 FINEP Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas 
 HUUFMA Hospital Universitário Presidente Dutra 
 IEL Instituto Euvaldo Lodi 
 INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
 INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
 MEC Ministério da Educação 
 MINC Ministério da Cultura 
 MINTER Mestrado Interinstitucional 
 NEAD Núcleo de Ensino a Distância 
 NEC Núcleo de Eventos e Concursos 
 NIB Núcleo Integrado de Bibliotecas 
 NTI Núcleo de Tecnologia da Informação 
 PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 
 PEC-G Estudantes Convênio de Graduação 
 PET Programa de Educação Tutorial 
 PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
 PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 PIBITI Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
 PIVIC Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica 
 PNAP Programa Nacional de Formação em Administração Pública 
 PNPD Programa Nacional de Pós-Doutorado 
 POP Procedimento Operacional 
 PPI Projeto Pedagógico Institucional 
 PPPG Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
 PRH Pró-Reitoria de Recursos Humanos 
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 PROAP Projeto de Orientação e Atualização Profissional 
 PROEN Pró-Reitoria de Ensino  
 PROEX Pró-Reitoria de Extensão 
 PROGF Pró-Reitoria de Gestão e Finanças 
PROQUALI Programa de Qualidade da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA 
 RADIUN Rádio Universidade 
 RNP Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
 SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
 SECADI Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
 SEMIC Seminário de Iniciação Científica 
 SESMT Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho 
 SIGAA Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
 SIPAC Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 
 SISU Sistema de Seleção Unificada 
 TICs Tecnologias de Informação e Comunicação 
 UAB Universidade Aberta do Brasil 
 UFMA Universidade Federal do Maranhão 
 UNITI Universidade da Terceira Idade 
 

 
 

 



 

 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Ampliar a inserção da UFMA na 
comunidade regional. 

Criar a Feira de Profissões dos cursos de 
Graduação da UFMA. 

Promover ampla divulgação dos cursos de 
graduação. 

Página da PROEN atualizada 
e inserção da PROEN em 
redes sociais. 

 

Intensificar a divulgação das ações da 
PROEN. 

Notícias atualizadas no site da 
PROEN na web e no 
Facebook. 

 

Promover articulação com escolas e 
empresas para divulgação de novos 
cursos. 

Não houve recursos para 
financiamento da Feira de 
Profissões 2015. 

 

Articular-se institucionalmente com as 
secretarias de Educação, com as 
Prefeituras e Conselho Estadual de 
Educação. 

Inserção das Licenciaturas 
Interdisciplinares no Concurso 
Estadual de Educação. 

 

Promover o site da EDUFMA. 

Inserir, no site da UFMA, um hiperlink que 
direcione ao endereço eletrônico da 
EDUFMA, a fim de facilitar a divulgação e 
distribuição de livros publicados pela 
editora da UFMA. 

 

 

Atualizar a estrutura organizacional e 
o regimento da graduação. 

Aprovar a resolução que reestrutura a 
organização da PROEN e seu regimento 
interno. 

Divulgar a nova estrutura da PROEN para 
a comunidade acadêmica. 

Resolução Aprovada e 
divulgada. 

 

Manter a atualização do site da PROEN 
que visa divulgar ações, notícias e 
documentos da referida Pró-Reitoria. 

Site atualizado. 
 

Consolidar a divisão do SISU/PROEN 
para melhor cumprimento da legislação 
de ações afirmativas, quanto ao ingresso 
de estudantes. 

Realizar consulta pública sobre a minuta 
da resolução do regimento da graduação. 

Projeto inviabilizado devido a 
greve de Técnicos e Docentes 
em 2015 

 

Divulgar o regimento de graduação 
aprovado para a comunidade acadêmica. 

Resolução nº 1.175/2014 
amplamente divulgada. 

 

Alcançar patamares superiores de 
qualidade nos cursos de graduação 
existentes. 

Criar comissão para avaliar a entrada e 
permanência dos estudantes de 
graduação. 

Produzir relatórios sobre o perfil discente. 
Projeto inviabilizado devido a 
greve de Técnicos e Docentes 
em 2015 

 



 

 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Elaborar questionários no SIGAA que 
facilitem a coleta de dados sobre o perfil 
discente. 

Não foi possível implementar o 
questionário no ano de 2015. 

 

Estreitar relações da PROEN com os 
Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) 
para coleta de dados sobre o perfil 
discente. 

Falta implementar questionário 
para coleta de dados.  

 

Consolidar o Fórum Permanente de 
Graduação. 

Criar resolução específica instituindo o 
Fórum Permanente de Graduação. 

Fórum instituído por meio do 
Calendário Acadêmico. 

 

Realizar Fórum de Estágio 2014. 

Criar comissão para realização do Fórum 
de Estágio com representação das 
unidades acadêmicas e dos novos campi. Não houve recursos para 

realização do Fórum de 
Estágio.  

 

Promover reuniões semestrais com 
representantes das unidades acadêmicas 
e novos campi para discutir a 
operacionalização do estágio. 

Criar o Prêmio Mérito Acadêmico. 
Homenagear docentes, discentes e 
coordenadores dos cursos de graduação 
com destacado desempenho acadêmico. 

Realização da primeira 
premiação do “Mérito 
Acadêmico”. 

 

Fortalecer o Comitê de Acompanhamento 
e Monitoramento do Plano de Metas da 
PROEN. 

Acompanhar a implementação do Plano de 
Metas da PROEN. 

Acompanhamento 
desenvolvido pela Diretoria da 
PROEN.  

 

Promover a articulação da educação 
superior com a educação básica. 

Elaborar política institucional de 
articulação com a educação básica. 

Articular-se com o Colégio Universitário. 
Reuniões realizadas e apoio 
da PROEN às ações 
realizadas pelo COLUN.  

 

Articular-se com os Sistemas Estadual e 
Municipal de Ensino. 

Reuniões realizadas. 
 

Criar um espaço de formação 
continuada para o docente. 

Dar continuidade ao Projeto Acolhida, de 
recepção de novos docentes. 

Articular-se com a PRH, NTI e PPPG para 
realização de ações do projeto Acolhida. 

Realização do Programa de 
Ambientação Docente 2015 
em Parceria com a PRH, 
PPPG e NTI. 

 

Consolidar o Prodocência (Consolidando 
Licenciaturas Interdisciplinares com 
Colaboração e Identidade). 

Convidar palestrantes da UFMA e de 
outras IES para ministrarem conferências. 

Realização do Programa 
Docência Ativa. 

 

Realizar oficinas pedagógicas . 
Realização do Programa 
Docência Ativa. 

 



 

 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Criar uma política geral para 
egressos. 

Criar comissão de acompanhamento de 
egressos. 

Verificar a aceitação de novos cursos no 
mercado de trabalho, por meio de 
instrumentos avaliativos. 

Estratégia prejudicada pela 
falta de recursos. 

 

Criar banco de dados com registros dos 
egressos, especificando licenciaturas e 
bacharelados. 

Banco de Dados em 
construção. 

 

Promover seminário para relatos de 
experiências de ex-alunos 

Seminário não realizado por 
falta de recursos 

 

Elaborar a resolução específica 
institucionalizando a política de 
acompanhamento de egressos. 

Articular-se com o PIBID para implementar 
o acompanhamento de egressos nas 
licenciaturas. 

Meta será revista no Plano de 
Metas 2016 

 

Incentivar a mobilidade intra e 
interinstitucional (Mobilidade 
ANDIFES, Ciência Sem Fronteiras). 

Garantir o aproveitamento dos 
componentes curriculares cursados por 
alunos do programa Ciência sem 
Fronteiras, segundo plano de estudo 
apresentado à coordenação do curso 

Implementar a regulamentação de 
procedimentos acadêmicos e 
administrativos internos para mobilidade 
internacional do Ciência sem Fronteiras 

 

 

Avaliar com a coordenação de curso os 
relatórios técnicos finais de cada bolsista 
do Ciência sem Fronteiras. Envolver efetivamente as coordenadorias 

de curso no processo de consolidação do 
Ciência sem Fronteiras. 

Foram realizados comitês de 
acompanhamento. 

 

Estabelecer parcerias com agência de 
fomento para captação de recursos. 

 

Buscar recursos na própria instituição 
para auxiliar a mobilidade. 

 

Preparar o estudante para participação no 
Programa Ciência Sem Fronteiras. 

Realizar reuniões para informação e 
divulgação da mobilidade internacional. 

Reuniões realizadas. 

 

Realizar seminário com relatos de 
experiência de alunos que participaram 
do programa Ciência sem Fronteiras. 

 

Administrar a concessão de bolsas 
Mobilidade ANDIFES/Santander. 

 

Fortalecer os Programas Estudantis 
(PIBID, Monitoria, PET, PEC-G, 
Jovens Talentos). 

Manter a assessoria aos Programas. 
Definir a base normativa de consolidação 
dos Programas. 

Proposta de Resolução 
postergada. 

 

Realizar seminários para programas 
estudantis. 

Criar Comitê de Acompanhamento em 
cada Programa 

Não houve recursos para 
implementação do Comitê. 

 

Conceder bolsas de Programas 
Estudantis. 

Lançar editais de chamadas públicas para 
seleção interna. 

Editais lançados. 
 



 

 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Criar bolsas de Monitoria.   

Administrar a concessão de bolsas PET, 
PIBID, Jovens Talentos. 

 
 

Aprimorar os instrumentos voltados 
para a avaliação da qualidade do 
ensino de graduação na modalidade 
presencial e a distância. 

Elaborar novas estratégias e instrumentos 
para avaliação da qualidade do ensino. 

Aplicar os instrumentos junto à 
comunidade acadêmica. 

Implementação do 
questionário de Avaliação 
Acadêmica no SIGAA 

 

Analisar os dados obtidos. Avaliação em implementação.  

Aproveitar, com maior efetividade, os 
resultados obtidos nos processos de 
avaliação de ensino-aprendizagem. 

Implementar estratégias junto aos cursos 
para a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem. 

Avaliação em implementação. 
 

Intensificar a utilização das ferramentas 
voltadas para EaD, disponíveis no 
SIGAA. 

Promover com o NTI cursos para docentes 
sobre os recursos em EaD, disponíveis no 
SIGAA. 

Módulo em EaD em 
implementação no Programa 
de Ambientação Docente. 

 

Elaborar orientações técnico-pedagógicas 
para a implementação dos 20% de carga 
horária em EaD nas disciplinas 
curriculares. 

Realizar reuniões com Coordenadores de 
Curso, Chefes de Departamento e 
Diretores de Centro ou Campus. 

Não houve recursos para 
implementação do projeto. 

 

Estruturar e estimular a realização 
de práticas acadêmico-profissionais. 

Receber acadêmicos de áreas afins para 
estágios na EDUFMA. 

Concentrar esforços junto ao 
Departamento de Assuntos Estudantis 
para facilitar o acesso dos estudantes à 
EDUFMA. 

 

 

Desenvolver estratégias e instrumentos 
para socialização de políticas e 
procedimentos referentes ao estágio, por 
meio da implementação de módulo no 
SIGAA. 

Realização de reuniões periódicas com 
NTI e COGEST para desenvolvimento e 
implementação de módulo de estágio. 

Módulo desenvolvido e 
implementado no SIGAA 

 

Ampliar a equipe da Coordenadoria Geral 
de Estágio (COGEST) para atender 
satisfatoriamente a crescente demanda 
de estágio. 

Solicitar código de vagas para pedagogo e 
assistente administrativo. 

Não houve recursos para 
implementação do projeto. 

 

Criar uma política de estágio para melhor 
cumprimento da legislação de estágio 
vigente. 

Designar um professor com experiência 
para coordenar e aplicar as alterações 
estipuladas nas normas de estágio já 
aprovadas na Resolução 1191/2014 do 
CONSEPE. 

Não houve recursos para 
implementação do projeto. 
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DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Divulgar as atividades da Gráfica 
Universitária aos diversos cursos da 
Instituição como contribuição às 
atividades curriculares afins. 

Ampliar de 3 para 4 o número de 
estagiários por período de curso. 

 

 

Reestruturar a organização didático-
pedagógica da Instituição. 

Revisar o Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI). 

Criar comissão de revisão do PPI. 

Revisão afetada pela greve de 
técnicos administrativos e 
docentes e pela mudança de 
gestão em 2015. 

 

Reestruturar os projetos 
pedagógicos ainda não revistos. 

Ampliar a equipe da Divisão de Cursos de 
Graduação para orientar a revisão dos 
projetos pedagógicos. 

Solicitar código de vagas para técnicos em 
assuntos educacionais e pedagogos. 

Recebimento de 2 TAE’s e 3 
novos pedagogos.  

 

Reestruturar 70% dos projetos 
pedagógicos existentes, sem revisão. 

Acompanhar o trabalho de reestruturação 
dos projetos pedagógicos elaborados pelo 
Núcleo Docente Estruturante de cada 
curso. 

Acompanhamento 
implementado. 

 

Propor novas diretrizes institucionais para 
reestruturar os projetos pedagógicos das 
licenciaturas da UFMA. 

Realizar Seminários de Graduação (São 
Luís e Continente). 

Não houve recursos para 
implementação do projeto. 

 

Criar novos cursos de graduação e 
consolidar os existentes. 

Implantar 11 cursos de graduação 
distribuídos em sete municípios 
maranhenses. 

Solicitar código de vagas para professor e 
técnicos em assuntos educacionais. 

Novos cursos implementados 
nos Campi do Continente. 

 

Consolidar as Licenciaturas 
Interdisciplinares e do Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia.  

Constituir os Núcleos Docentes 
Estruturantes dos cursos criados. 

Novos cursos implementados 
nos Campi do Continente 
todos com NDE criados. 

 

Ofertar vagas dos novos cursos via SISU. 
Cursos de Licenciatura em 
Estudos Africanos e Afro-
brasileiros ofertado pelo SiSU 

 

Divulgar resultados e metas do programa 
Prodocência que está relacionado à 
consolidação das Licenciaturas 
Interdisciplinares. 

Resultado em implementação 
no site.  

 

Expandir o acesso ao livro didático. 
Produzir, pela EDUFMA, livros com 
conteúdo didático. 

Produzir livros, sob a forma de e-book, 
disponibilizando para download gratuito ou 
pago. 
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Divulgar e distribuir livros através do site 
da EDUFMA. 

Distribuir livros, de forma gratuita, através 
do site da EDUFMA, para instituições de 
ensino no Estado do Maranhão e nos 
outros Estados do Brasil. 

 

 

Consolidar a Educação à Distância. 

Dar continuidade à modernização do 
aparato tecnológico dos Polos 
UFMA/UAB. 

Fazer levantamento da estrutura 
tecnológica de videoconferência, dos 
Polos UAB/UFMA. 

Instalação de 1(um) Kit de 
transmissão de web 
conferência: (computador, 
web cam, microfone, projetor, 
tela de projeção, caixa de 
som) para os campi que não 
possuem. 

Não foi concluída, em virtude 
de falta de recurso para 
compra de equipamentos nos 
campi de Caxias, Anapurus, 
Codó, Barra do Corda, 
Imperatriz, Fortaleza dos 
Nogueiras. 

Verificar o funcionamento da estrutura 
tecnológica. 

Vistoriar os Polos UFMA/UAB e os Campi 
da UFMA. 

Uma (01) vistoria por semestre 
para verificar a qualidade da 
velocidade de internet, 
funcionamento do aparato 
tecnológico. 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 

Consolidar a Educação à Distância. 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
videoconferências para realização das 
aulas agendadas nos sistemas de vídeo. 

Capacitar técnicos de informática para 
operar os sistemas de web conferência 
nos Polos UFMA/UAB. 

Treinamento dos técnicos de 
informática dos Pólos 
UFMA/UAB por semestre. 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 

Atualizar o sistema para agendamento 
das videoaulas, videoconferências, 
eventos que o NEAD venha participar e 
oferecer suporte de transmissões. 

Controlar a frequência das videoaulas, 
videoconferências dos cursos e eventos 
ofertados pelo NEAD. 

Controle e gerenciamento dos 
eventos de videoaulas e 
transmissões de 
videoconferência. 

Realizada. 

Atender as novas necessidades de 
seleção com base nos processos 
pedagógicos. 

Desenvolver um sistema capaz de atender 
aos cursos para identificação de 
profissionais para atuarem nos cursos. 

Padronização dos sistemas 
definidos pelo NTI/UFMA e 
transparência no processo 
seletivo. 

Em teste de homologação, 
com previsão de entrega para 
dezembro 2015, iniciando as 
seleções dos professores e 
tutores para os cursos em 
2016. 

Controlar o número de alunos e cursos 
ofertados pelo NEAD. 

Implantar o SIGAA-EAD, para gestão e 
controle dos alunos de EAD. 

Controle acadêmico dos 15 mil 
alunos de ensino EAD. 
(NEAD/NTI) nos cursos de 
Graduação, Pós-Graduação e 
Extensão. 

Realizada 
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DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Capacitar os servidores técnicos do 
NEAD e colaboradores desta 
coordenação a fim de melhorar os 
serviços tecnológicos ofertados pelo 
núcleo. 

Realizar cursos e treinamentos de TI. 

Criação de novas ferramentas 
tecnológicas para o 
desenvolvimento das 
atividades. 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 

Atualizar o ambiente virtual – AVA. Migrar do  AVA 1,9 para 2,2. 
Facilitação da acessibilidade 
ao AVA. 

Realizada 

Instalar o Sistema de Biblioteca dos polos 
UFMA/UAB e NEAD. 

Instalar, a cada 03 meses, software de 
sistema de biblioteca em um polo. 

Otimização dos serviços de 
biblioteca dos 25 Polos 
UFMA/UAB e NEAD 
contemplados com o sistema. 

Não foi realizada, por falta de 
apoio das coordenações de 
polo de apoio presencial. 

Gerenciar as ações administrativas 
financeiras do NEAD. 

Gerenciar, apoiar e acompanhar as ações 
dos diversos setores do NEAD bem como 
os seus cursos. 

Melhorar a qualidade dos 
serviços e do gerenciamento 
das ações do NEAD. 

Realizada 

Elaborar as planilhas de custos 
orçamentários dos diversos programas e 
projetos. 

Disponibilizar a documentação necessária 
para a realização de convênios e 
contratos. 

Consolidar a Educação à Distância. 

Manter a parceria com as Fundações de 
Apoio para concretização das ações 
administrativas e financeiras. 

Elaborar relatórios administrativos. 

Manter o sistema SIGAA atualizado. 

Manter a infraestrutura do NEAD em 
condições apropriada para uso. 

Verificar as ações de monitoramento e 
acompanhamento da construção do novo 
prédio do NEAD. 

Aumentar o número de servidores para 
suprir a necessidade do NEAD. 

Elaborar o Plano de Gestão do NEAD. 

Estimular os servidores para a realização 
de formação continuada. 

Disponibilizar cursos de formação em área 
específica. 

Formação de servidores 
Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 



 

 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 
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Redistribuir os setores do NEAD com 
seus devidos equipamentos tecnológicos 
e mobiliários para o novo prédio. 

Receber o prédio para uso do NEAD. 
Promover a ambientação no 
novo prédio. 

Não foi realizada, por obra 
não haver sido concluída. 

Assessorar os coordenadores no 
planejamento dos cursos. 

Manter uma sistemática comunicação, 
realizando reuniões e manter diálogo 
cotidiano com os coordenadores. 

Fluidez na comunicação com 
os Coordenadores. 

Realizada 

Acompanhar os coordenadores nas 
avaliações de todos os Polos da 
UAB/UFMA. 

 Sistematizar visitas aos cursos a distância 
do NEAD/UFMA para avaliações do 
desempenho acadêmico. 

Realizar visitas de avaliação 
em 100% dos Pólos. 

Realizada 
Manter contato com a DIGEC para a 
interação com a s exigências do MEC. 

Atender permanentemente as 
necessidades pedagógicas e tecnológicas 
de todos os tutores dos cursos. 

Acompanhar os tutores on-line e 
presenciais com orientação pedagógica, 
presencialmente e a distância. 

Assessorar o trabalho de 
todos os tutores e seus 
coordenadores. 

Realizada 

Consolidar a Educação à Distância. 

Participar de eventos nacionais e 
internacionais com trabalhos do 
NEAD/UFMA. 

Estimular a participação de pelo menos 
70% dos membros das Coordenações 
para apresentar resultados de trabalho em 
eventos. 

Garantir a apresentação de 
pelo menos 10 trabalhos em 
eventos científicos nacionais e 
internacionais. 

Realizada 

 Reunir todos os Coordenadores e 
Tutores envolvidos na EaD/ UFMA uma 
vez por ano para troca de experiências. 

Realizar o VI Encontro de Coordenadores 
e Tutores presenciais dos Polos da UFMA-
UAB. 

Promover a troca de 
experiências entre todos os 
coordenadores e tutores no VI 
Encontro de coordenadores e 
tutores presenciais dos Polos 
UAB/UFMA. 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 

Promover avaliação on-line de 100% dos 
professores e tutores. 

Elaborar itens avaliativos no AVA referente 
aos trabalhos dos professores e tutores 
das disciplinas dos cursos. 

Realizar a avaliação dos 
professores e tutores das 
disciplinas de todos os cursos 
a distância do NEAD/UFMA. 

Realizada 
Incentivar e acompanhar o processo 
avaliativo a ser realizado pelos alunos. 

Realizar o cadastro dos cursos da 
EAD/UFMA no SIGAA. 

Definir a equipe gestora de organização e 
cadastro dos cursos no SIGAA. 

Cadastrar 100% dos cursos 
da EAD/UFMA no SIGAA 

Realizada 

Contratar mais professores e tutores para 
atender as demandas dos novos cursos 
do NEAD/UFMA. 

Criar o processo de seleção do NEAD. 
Contratar novos professores e 
tutores para os novos cursos. 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 



 

 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Promover a oferta de cursos de 
graduação do NEAD/UFMA. 

Requerer autorização dos cursos junto aos 
órgãos competentes. 

Abertura de novos cursos com 
ofertas de novas vagas para 
os polos UAB que estão 
aprovados. 

Não foi realizada, por 
estarmos aguardando 
divulgação do resultado final 
do Edital nº 75/2014-CAPES. 

Criar editais para oferta dos cursos. 

Acompanhar o processo de melhoria nos 
polos para atender o conceito AA junto a 
CAPES. 

Acompanhar e apoiar os polos UAB/UFMA 
para a adequação aos critérios da CAPES 
para atingir o conceito AA. 

Atingir em 70% do conceito 
AA nos polos que ainda não 
possuem este conceito. 

Houve uma conquista em 
relação ao Polo de São João 
dos Patos, os demais ainda se 
encontram em análise. 

Consolidar a Educação à Distância. 

Capacitar todos os professores tutores 
dos Campi e Polos UAB/UFMA. 

Requerer a liberação dos recursos junto a 
CAPES para a capacitação de professores 
tutores nos Campi e Polos UAB. 

Qualificar todos os 
professores tutores dos cursos 
de graduação. 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 

Criar cursos de capacitação de 
professores e tutores, semestralmente. 

Atingir nota 5 na avaliação dos cursos do 
INEP/MEC. 

Monitorar a autogestão dos cursos para a 
avaliação do INEP/MEC. 

Atingir em pelo menos 50% 
dos cursos de graduação na 
avaliação de curso INEP/MEC 
a nota 5. 

Não houve avaliação 
INEP/MEC. Assessorar nas adequações dos 

indicadores exigidos pelo INEP/MEC 

Desempenhar regularmente todas as 
atividades acadêmicas dos cursos de 
graduação. 

Criar o calendário acadêmico do NEAD, 
adequando-se ao calendário institucional. 

Garantir a execução do 
calendário acadêmico anual e 
das atividades acadêmicas 
dos cursos de graduação. 

Realizada 

Regularizar as reuniões dos colegiados e 
dos Núcleos Docentes Estruturantes. 

Não foi realizada, por falta de 
homologação do regimento 
interno. 

Realizar no mês de novembro a III 
Semana de Administração de Porto 
Franco. 

Realizar projeto conjunto com o Curso de 
Administração Bacharelado para realizar 
parcerias NEAD/Prefeitura Municipal de 
Porto Franco/Iniciativa Privada para 
realizar a III Semana de Administração de 
Porto Franco. 

Realização da III Semana de 
Administração de Porto 
Franco 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 

Finalizar o I Ciclo de palestras em 
Administração no Polo UAB de Porto 
Franco até Abril de 2015. 

Convidar um empresário da Região para 
tratar sobre o crescimento da região sul do 
Maranhão e as expectativas para 
2015/2016. 

Realização da 3 palestras do I 
Ciclo de palestras em 
Administração do Polo UAB de 
Porto Franco Iniciado em 2013 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 
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Realizar o II Ciclo de palestras em 
Administração no Polo UAB de Porto 
Franco até dezembro de 2015. 

Convidar empresários, políticos, 
representantes governamentais e da 
sociedade civil organizada para tratar de 
temas relevantes para a administração. 

Realização de 3 palestras que 
comporão o II Ciclo de 
palestras em Administração do 
Polo UAB de Porto Franco   a 
ser realizado em 2015. 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 

Consolidar a Educação à Distância. 

Cumprir o calendário planejado. 
Concluir os créditos da 1ª Turma de 
graduação em Administração Pública – 
PNAP no Polo de Porto Franco. 

Conclusão dos créditos da 1ª 
Turma de graduação em 
Administração Pública – PNAP 
no Polo de Porto Franco 

Realizada 

Viabilizar novos convênios para ampliar a 
oferta de áreas de estágio para os alunos 
da EAD nos Polos onde o NEAD atue, 
permitindo campo de estágio a todos os 
alunos que estejam nesta fase do curso. 

Realizar visitas, pelos Coordenadores de 
Curso ou Coordenadores de estágio dos 
Cursos para viabilizar o levantamento e 
contato com os potenciais campos de 
estágio, viabilizando a realização de novos 
convênios. 

Abertura de novos campos de 
estagio permitindo que todos 
os alunos que estejam na fase 
curricular de cumprimento de 
estagio obrigatório sejam 
atendidos. 

Realizada 

Realizar VI e VII Seminários 
Interdisciplinares do curso de Pedagogia 
nos meses de Julho e Dezembro. 

Realizar os seminários em conjunto com a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das 
Selvas e Humberto de Campos. 

Propiciar uma capacitação 
contínua no que tange a 
formação dos acadêmicos de 
pedagogia com vistas a atuar 
no novo mercado de trabalho 

Não foi realizada, em virtude 
de falta de recurso. 

Realizar a colação de grau das turmas 
dos Cursos de Matemática (Polos de 
Anapurus; Bom Jesus; Carolina; Caxias; 
Fortaleza dos Nogueiras; Humberto de 
Campos; Imperatriz e Nina Rodrigues);  
Pedagogia (Polos de Bom Jesus e 
Humberto de Campos) e Biologia (Polos 
de Caxias e Grajaú)  do Núcleo de 
Educação a Distância NEAD/UFMA. 

Realizar procedimentos administrativos e 
pedagógicos para a realização da colação 
de grau dos Cursos de Matemática, 
Pedagogia e Biologia do Núcleo de 
Educação a Distância NEAD/UFMA. 

Formar 282 alunos dos Cursos 
de graduação do Núcleo de 
Educação a Distância 
NEAD/UFMA 

Realizada 

Consolidar a metodologia do Design 
Instrucional em todos os cursos ofertados 
no NEAD.  

Realizar reuniões com os docentes 
(coordenadores de curso e de tutoria, 
professores, tutores online) para 
orientações sobre as etapas do design 
instrucional. 

-Atas de reuniões; 
-Formalização do Design 
Instrucional para a identidade 
metodológica dos cursos a 
distância ofertados pela 

Não foi realizada, em função 
de perda de pessoal 
decorrente de falta de recurso. 
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DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS JUSTIFICATIVA 

Consolidar a Educação à Distância. 

Assessorar de forma permanente os 
professores no planejamento dos 
procedimentos didáticos. 

UFMA; 
-Repositório de matrizes 
disciplinares; 

Orientar os docentes na elaboração da 
matriz da disciplina. 

Definir as métricas para os procedimentos 
de ensino aprendizagem propostos nas 
disciplinas. 

Tornar-se referência em design 
instrucional na modalidade de educação a 
distância baseada na web. 

Planejar e produzir recursos 
hipermidiáticos para apoiar o 
desenvolvimento das disciplinas. 

-Recursos hipermidiáticos 
acessíveis; 
-Repositório de e-books, 
games e dispositivos 
tecnológicos; 
-Acervo de imagens e 
animações; 
-Apostilas impressas e online; 
-Acervo de videoaulas;-
Quantidade de disciplinas que 
foram atendidas para 
elaboração do DI; 
-Quantidade de cursos e 
docentes orientados no uso de 
recursos hipermidiáticos; 
-Ampliação da Equipe 
multidisciplinar agregando 
valor e otimizando os 
processos de produção; 
-Relatórios de Atendimento. 

Não foi realizada, em função 
de perda de pessoal 
decorrente de falta de recurso. 

Modelar os conteúdos disciplinares para 
elaboração de e-books, games e demais 
recursos educativos. 

Definir e produzir ilustrações de imagens e 
animações de conteúdos para e-books e 
games. 

Coordenar as fases de elaboração das 
apostilas. 

Diagramar e enviar para a gráfica o 
material das apostilas dos cursos de EAD. 

Agendar e acompanhar a gravação de 
videoaulas. 

Propor tecnologias avançadas no fomento 
de iniciativas de inclusão. 

Inserir os administradores do AVA na 
equipe do design instrucional. 

Consolidar um grupo de pesquisa 
Interdisciplinar de Tecnologias para 
Educação. 

Cadastrar grupo de pesquisa no CNPq. -Certificação do grupo de 
pesquisa no CNPq; 
-Pesquisas e produção de 
hipermídia, criação de novos 
artefatos e dispositivos 
tecnológicos para apoiar os 
cursos na EAD; 
-Atas de reuniões; 

Não foi realizada, em função 
de perda de pessoal 
decorrente de falta de recurso. 

 
Manter o funcionamento sistemático do 
Grupo de Pesquisa. 

Consolidar a Educação à Distância. 

Realizar reunião mensal. 

Produzir recursos hipermidiáticos para a 
EAD. 

Publicar artigos em revistas 
especializadas. 
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Estimular a participação do grupo de 
pesquisa em eventos para apresentar 
trabalhos. 

-Artigos publicados; 
-Participação em eventos 
educacionais em nível 
nacional e internacional 

Formar continuamente recursos 
hipermidiáticos para todos os professores 
e tutores online do NEAD. 

Promover a visão processual de 
organização acadêmica na modalidade a 
distância. 

- Realização de workshops e 
oficinas; 
- Potencialização da 
aprendizagem e de novos 
conhecimentos através do uso 
de tecnologias educativas. 
-Materiais impressos: banner, 
cartazes, certificados. 
-Docentes orientados no uso 
de recursos hipermidiáticos e 
tecnologias educativas; 
-Domínio de acesso e 
navegação no AVA; 
-Atas de reuniões; 
-Quantidade de cursos e 
docentes orientados no uso de 
tecnologias educativas; 
-Relatórios de Atendimento. 

Não foi realizada, em função 
de perda de pessoal 
decorrente de falta de recurso. 

Planejar e organizar workshops e oficinas 
com docentes e tutores online para 
orientações dos recursos hipermidiáticos e 
demais tecnologias educativas definidas 
no DI. 

Fomentar a utilização de recursos 
hipermidiáticos. 

Orientar os professores e tutores online no 
uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA). 

Avaliar trimestralmente a equipe 
multidisciplinar de produção 
hipermidiática. 

Aplicar instrumento de avaliação: “contrato 
de produção de qualidade”.  

-Refinamento e 
aperfeiçoamento dos 
processos desenvolvidos pela 
equipe multidisciplinar; 
-Banco de dados das 
avaliações da equipe. 

Não foi realizada, em função 
de perda de pessoal 
decorrente de falta de recurso. 

Ofertar cursos de Extensão, 
Aperfeiçoamento e Especialização na 
modalidade a Distância. 

Abrir edital e divulgação nos Polos 
contemplados. 

Alcançar pelo menos 90% de 
vagas ofertadas 

Não foi realizada, por falta de 
recurso. 

Consolidar a Educação à Distância. Realizar oficinas temáticas. 
Planejar e organizar oficinas com docentes 
e tutores on-line para orientações das 
temáticas específicas de cada curso. 

Formação de profissionais da 
educação básica da rede 
pública de ensino 

Não foi realizada, por falta de 
recurso. 
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Realizar Seminários Integradores. 

Eventos a serem realizados no 1º e 2º 
semestre para subsidiar e integrar aos 
docentes e discentes sobre as 
especificidades das ações a serem 
desenvolvidas em cada curso. 

Permitir aos docentes e 
discentes o desenvolvimento e 
aquisição de novas 
competências e contribuir com 
o aprimoramento profissional 

Não foi realizada, por falta de 
recurso. 

Ofertar cursos de pós-graduação e criar 
um mestrado na área de TICS a distância 
(PNAP / SECADI / DINTER / MINTER). 

Acompanhar o lançamento dos editais e 
concorrer aos mesmos para implantação 
de novos cursos de extensão, 
aperfeiçoamento, especialização e 
mestrado. 

Qualificar os funcionários das 
IES e das instituições 
parceiras. 

Não foi realizada, por falta de 
recurso. 
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DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Estimular o aumento da produção 
intelectual dos programas de pós-
graduação e a divulgação dos seus 
produtos em veículos de referência no 
QUALIS. 

Promover a divulgação e distribuição, 
pela EDUFMA, sob a forma de livros, 
de trabalhos de conclusão de cursos 
de pós-graduação. 

Executar projetos de editoração 
eletrônica, dentro de padrões 
internacionais, para facilitar a 
divulgação e distribuição das obras. 

 

Consolidar e expandir a Pós-
Graduação 

Formar docentes em nível de 
doutorado. 

Aumentar em 5% o número de docentes 
que irão sair para o doutorado até 
dezembro por meio de DINTERs e pelo 
Programa PLANFOR/ CAPES. 

 

Melhorar a qualificação dos docentes 
que estão nos programas de Pós-
Graduação da UFMA. 

Incentivar 5% dos docentes que estão 
na Pós-Graduação a participar de 
estágios Pós-doutorado no país e no 
exterior enviando editais de Instituições 
de fomento. 

 

Aprovar no CONSEPE as novas 
versões dos regimentos dos cursos 
lato sensu, stricto sensu, presencial e 
em rede por meio de resoluções. 

Aprovação da nova Resolução do 
Regimento da Pós-Graduação Lato 
Sensu presencial e a distância, propor 
alterações no regimento da Pós 
Graduação stricto sensu. 

 

Iniciar os Subprogramas de 
Infraestrutura e Recursos Humanos 
do PROQUALI. 

Propor ações para melhoria da 
infraestrutura predial e de pessoal dos 
programas de Pós-Graduação. 

 

Dar continuidade aos outros 
subprogramas do Programa de 
Qualidade – PROQUALI. 

Implantar o subprograma de 
Internacionalização do Programa de 
Qualidade da Pós-Graduação. Em  
2015 realizar três visitas Internacionais. 

 

Finalizar a implantação da CAPES WEB 
TV e CAFe / RNP. 

 

Consolidar e expandir a Pós-
Graduação 

Dar continuidade ao Subprograma de 
acompanhamento dos Programas de 
Pós-Graduação. 

 



 

 

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Publicar editais de apoio à produção 
científica qualificada, auxílio ao recém-
doutor ou recém-contratado, 
tese/dissertação, manutenção de 
centrais analíticas e outros. 

 

Apoiar os Programas de Pós-graduação 
da UFMA. Coletar recursos para 
manutenção dos Programas. 

 

Realizar o Evento de Premiação do 
PROQUALI. 

 

Divulgação dos Programas de Pós em 
nível Nacional e Internacional com 
tradução de suas páginas na internet, 
criação de portfólios etc. 

 

Otimizar o sistema SIGAA dos 
Programas de Pós-Graduação. 

Treinar pessoal e realizar reuniões com 
os coordenadores da Pós-Graduação e 
técnicos do NTI. 

 

Iniciar processo de instalação e 
contratar uma empresa para apoiar a 
implantação do sistema. Constituir um 
grupo para acompanhar a implantação 
do módulo. 

 

Implantar o módulo SIGAA de Cursos 
de Especialização da UFMA. 

 

Solicitar, aos órgãos de fomento, 
bolsas para os Programas de Pós-
Graduação da UFMA. 

Ampliar o número de bolsas para pós-
graduandos.  (CAPES, FAPEMA). 

 

 

Aumentar o numero de bolsas  para 
Pós-Doutorandos (PNPD) nos 
Programas de Pós-Graduação da 
UFMA. 

 

Consolidar e expandir a Pós-
Graduação 

Incentivar a mobilidade dos docentes 
dos programas de Pós-Graduação da 
UFMA. 

Aumentar em 5% a participação de 
discentes em estágios no país e no 
exterior. 

 



 

 

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Estabelecer aspectos jurídicos de 
afastamento de docentes. 

Aprovar nova resolução de afastamento 
de docentes. 

 

Realizar o planejamento financeiro 
dos recursos PROAP, União e 
próprios dos Programas de Pós-
Graduação. 

Acompanhar e otimizar o uso dos 
recursos pelos programas. 

 

Verificar trimestralmente os recursos 
empenhados e gastos. 

 

Planejar financeiramente os recursos 
PROAP, União e próprios dos 
Programas de Pós-Graduação. 

Acompanhar e otimizar o uso dos 
recursos pelos programas 

 

Verificar trimestralmente os recursos 
empenhados e gastos 

 

Elaboração de uma resolução para 
criar um setor de emissão de 
diplomas pela PPPG, especialização, 
mestrado e doutorado. 

Preparar resolução e transferir a 
emissão de diplomas de Pós-
Graduação da PROEN para o 
Departamento de Pós-Graduação. 

 

Procedimentos Operacionais para 
apresentação de projetos de 
especializações, mestrado, 
doutorado, afastamento docente etc. 
e um Programa 8S de Qualidade. 

Elaborar POPs para divulgação à 
comunidade cientifica dos trâmites dos 
processos. 

 

 



 

 

 

PESQUISA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Intensificar o diálogo com a 
sociedade visando à 
transferência dos 
conhecimentos e tecnologias 
desenvolvidas. 

Promover, pela EDUFMA, na forma de 
livro, em suporte físico ou eletrônico, a 
publicação de resultados de pesquisas, 
de relevância técnica e científica. 

Empregar os principais meios de 
transferência para divulgação e 
distribuição dos resultados de pesquisas. 

 

Criar mecanismos de apoio à 
publicação do conhecimento 
científico e tecnológico. 

Consolidar a editora como órgão promotor 
da transferência exclusiva do 
conhecimento produzido dentro da UFMA. 

Buscar parcerias que possam sustentar 
ações de longo prazo de projetos de 
publicações. 

 

Desenvolver um centro de informação 
que contenha todos os livros publicados 
com o selo EDUFMA. 

Montar um grupo técnico que desenvolva 
essas atividades. 

 

Normatizar procedimentos 
administrativos do 
Departamento de Pesquisa e 
aumentar os indicadores de 
pesquisa. 

Divulgar as Resoluções vinculadas ao 
Departamento de Pesquisa. 

Divulgar a legislação de projetos de 
pesquisa nos setores da UFMA. 

 

Elaborar POPs, para divulgação à 
comunidade científica, dos trâmites dos 
processos. 

Preparar Procedimentos Operacionais 
para apresentação de projetos, criação de 
grupos e núcleos. 

 

Aprovar Resoluções de Grupos e 
Núcleos. 

Aprovar e divulgar as resoluções no 
âmbito da comunidade acadêmica. 

 

Implantar uma plataforma com as 
informações dos grupos de pesquisa, 
laboratórios e pesquisadores da 
Instituição. 

Desenvolver uma plataforma de avaliação 
da qualidade da pesquisa da UFMA 
usando o banco de dados do CNPq e do 
Portal do Pesquisador. 

 

Aumentar em 10% a produção científica 
da UFMA em artigos científicos, livros e 
capítulos de livros. 

Incentivar a produção científica 
qualificada da UFMA. 

 

Acompanhar os projetos e 
produção científica e da revista 
Caderno de Pesquisa. 

Divulgar a pesquisa e produção científica 
dos pesquisadores da UFMA por meio do 
Boletim “Pesquisa on-line” e outras mídias 
de divulgação. 

Dar transparência da produção científica e 
tecnológica dos doutores da UFMA. 

 



 

 

PESQUISA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Aprimorar a submissão, avaliação e 
acompanhamento de projetos e planos de 
trabalhos por meio da implantação de 
novos módulos do SIGAA-UFMA. 

Realizar teste e validação dos módulos 
relacionados à Pesquisa no SIGAA-
UFMA. 

 

Preparar e enviar proposta CT – INFRA à 
FINEP. 

Preparar Chamada Interna para receber 
propostas dos grupos de pesquisa. 

 

Coletar dados sobre os equipamentos de 
médio e grande porte disponíveis nos 
laboratórios de pesquisa. 

Contratar dois estagiários para efetuar o 
estudo por meio de formulários e preparar 
catálogo de equipamentos. 

 

Implantar um programa de incremento da 
qualidade da revista. 

Indexar a revista em pelo menos uma 
base internacional. 

 

Adquirir assinatura Digital object identifier 
(DOI) para a revista. 

 

Ampliar e aperfeiçoar o 
Programa de Iniciação Científica 
da UFMA PIBIC / CNPq / 
FAPEMA / UFMA / PIVIC 

Readequar o edital do PIBIC para a 
plataforma SIGAA. 

Publicar o edital de Bolsas de Iniciação 
Científica – PIBIC. 

 

Solicitar auxílio para a realização do 
SEMIC, pelos editais da FAPEMA, 
CAPES e CNPq. 

Preparar projeto e enviar a FAPEMA, 
CAPES e CNPq. 

 

Realizar o evento SEMIC / PÓS-
GRADUAÇÃO. 

Planejar e realizar o evento do SEMIC 
juntamente com o da Pós-Graduação. 

 

Digitalizar o acervo de relatórios finais do 
PIBIC. 

Finalizar a digitalização e preparar o 
catálogo do acervo bibliográfico do PIBIC. 

 

Incentivar a participação de 
pesquisadores no edital do PIBIC com o 
aumento do número de bolsas de 162 
para 200. 

Aumentar em 10% o número de 
pesquisadores para processo de seleção 
do PIBIC. 

 

Normatizar procedimentos 
administrativos do DAPI. 

Divulgar os objetivos do DAPI, a Lei de 
Inovação e a Política de Inovação da 
UFMA junto às comunidades docente e 
discente da UFMA. 

Divulgar o DAPI na comunidade científica 
por meio do site da UFMA, repositório da 
UFMA, cartazes, palestras, feiras, 
catálogos, seminários, cursos, palestras, 
participar de reuniões de colegiado de 
Pós-Graduação, assembleias 
departamentais e de centro. 

 



 

 

PESQUISA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Adquirir material bibliográfico sobre 
Inovação e Transferência de Tecnologia e 
aquisição de softwares específicos para 
buscas de anterioridade. 

Atender o inventor em condições de sigilo, 
agilidade e segurança na busca de 
anterioridade; montar uma biblioteca 
setorial. 

 

Promover as ações e atividades 
do DAPI com relação à Inovação 
Tecnológica. 

Promover ações conjuntas com os 
representantes das classes empresariais 
e com o Fortec-NE. 

Distribuir a publicação para os segmentos 
empresarial e industrial. 

 

Solicitar dotação Orçamentária para o 
DAPI. 

Adquirir recurso orçamentário para 
pagamento de taxas junto ao INPI 
relativos a depósito, anuidade, pedido de 
exames, etc. 

 

Organizar reuniões periódicas com 
professores recém-contratados e líderes 
de grupos de pesquisa dos diversos 
Programas de Pós-Graduação da UFMA. 

Propor e participar de reuniões técnicas 
com esses órgãos. 

 

Ampliar parcerias para ações visando à 
transferência de tecnologia. 

Renovar parcerias com a FIEMA, 
SEBRAE, IEL, etc. 

 

Promover ações conjuntas com os 
representantes das classes empresariais. 

 

 
Identificar grupos de pesquisa 
estratégicos para desenvolvimento e 
registro de cultivares e de softwares. 

Realizar reuniões com professores e 
pesquisadores. 

 



 

 

 

EXTENSÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Consolidar a Extensão como 
prática acadêmica. 

Oferecer consultoria e 
orientação para o 
desenvolvimento e implantação 
de ações de extensão nos 
Cursos de Graduação. 

Realizar visitas técnicas nos Centros 
Acadêmicos e nos Campi do Continente, 
visando orientar sobre os procedimentos de 
institucionalização da extensão, editais 
internos e externos e utilização da 
plataforma SIGAA. 

Meta parcialmente alcançada: foi realizada a 
orientação sobre os procedimentos de 
institucionalização da extensão via telefone, site 
da PROEXCE, email e pessoalmente no próprio 
setor. 

Criar uma rede extensionista no 
âmbito da UFMA. 

Instituir Núcleos de Extensão nos Centros e 
nos Campi do Continente. 

A meta foi adiada para o exercício seguinte, 
tendo em vista as dificuldades orçamentárias no 
exercício de 2015. 

Implantar a curricularização da 
extensão nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação, conforme 
determinação da Lei. 

Realizar encontro com a PROEN e os 
coordenadores de cursos visando discutir 
processos de creditação da extensão nos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação. 

Meta não realizada em virtude da readaptação 
do calendário para a realização de metas não 
programadas. 

Desenvolver ações de extensão 
em cursos à distância, 
integrando o NEAD e a PROEX 
para fortalecer a 
institucionalização das ações 
de extensão no Ensino à 
Distância. 

Reunir com o NEAD para discutir a 
implantação de ações de extensão nos 
Cursos à Distância. 

A gestão priorizou a execução de uma 
articulação inicial com o ensino presencial, para, 
num segundo momento, partir para a 
articulação com a educação à distância. 

Expandir e fortalecer a 
extensão universitária junto à 
comunidade externa. 

Criar um Núcleo de Extensão na 
Comunidade do Sá Viana. 

Meta parcialmente realizada, em parceria com a 
União de Moradores do Bairro do Sá Viana: 
- institucionalização de 1 programa cultural na 
comunidade do Sá Viana, “Navegarte”, 
financiado pelo PROEXT (Programa de 
Extensão Universitária) 2015; 
-institucionalização de 1 projeto na área de 
odontologia, “Promoção de saúde bucal às 
crianças e aos adolescentes da Comunidade do 
Bairro do Sá Viana em São Luís – Maranhão”, 
contemplado pelo PROEXT 2016. 



 

 

EXTENSÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Promover encontros com as lideranças 
comunitárias num processo de escuta. 

Realização de reuniões periódicas com o 
presidente da União de Moradores do Bairro do 
Sá Viana e representante da União dos 
moradores do entorno. 

Expandir e fortalecer as 
atividades extensionistas junto 
à comunidade acadêmica. 

Aumentar o número de bolsas de extensão 
de 290 para 350. 

A meta não realizada, tendo em vista as 
dificuldades orçamentárias no exercício de 
2015. 

Reunir com a PROGF para viabilizar a 
criação de um Edital Interno de fomento à 
extensão com despesas de custeio e de 
capital. 

A meta não realizada, tendo em vista as 
dificuldades orçamentárias no exercício de 
2015. 

Realizar o VI Fórum de Extensão da UFMA. 
A meta não realizada, tendo em vista as 
dificuldades orçamentárias no exercício de 
2015. 

Capacitar extensionistas para o uso da 
plataforma SIGAA. 

Meta não realizada em virtude de o Módulo de 
Extensão estar em desenvolvimento. 

Realizar a implantação do Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmica - SIGAA no módulo de 
Extensão. 

Meta parcialmente alcançada: início do 
desenvolvimento das adaptações do Módulo de 
Extensão do SIGAA junto ao NTI. 

Adequar a estrutura 
administrativa da PROEX aos 
objetivos estratégicos da UFMA 
e a missão da Extensão 
Universitária. 

Adquirir 01 computador e 02 (duas) 
impressoras a laser para emissão de 
certificados.  

Meta parcialmente alcançada com a aquisição 
de uma impressora jato de tinta. 

Ampliar a Equipe do Departamento  de 
Extensão/DTE com lotação de 01 Assistente 
em Administração e 01 TAE. 

Meta parcialmente alcançada com a lotação de 
1 Assistente Administrativo na Divisão Técnica 
de Extensão. 

Estruturar a copa e área de convivência da 
PROEX com aquisição de 01 micro-ondas, 
01 frigobar, 01 televisão, 01 mesa de jantar 
e 01 sofá. 

Meta parcialmente alcançada com a aquisição 
de 01 micro-ondas. 

Consolidar o Projeto de 
extensão UNITI nas áreas de 
Educação Continuada e 

Realizar um Fórum da Terceira Idade para 
Instituições locais, alusivos aos 20 anos de 
Projeto UNITI, no mês de outubro. 

 



 

 

EXTENSÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Assistência Social. Transformar em Programa o Projeto UNITI, 
visando expandir o atendimento das 
pessoas do segmento Idoso no Estado do 
Maranhão. 

 

Levar as ações da UNITI aos campi do 
continente, buscando estabelecer parcerias 
junto às administrações municipais. 

A meta não realizada, tendo em vista as 
dificuldades orçamentárias no exercício de 
2015. 

Realizar a 1ª Ação Social UNITI na Cidade 
Universitária do Bacanga. 

 



 

 

EXTENSÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

 

Realizar o Seminário preparatório do Curso 
de Formação Continuada 2015 e 
Seminários de convivência dos professores, 
estagiários e técnicos UNITI/PROEX. 

Oferecimento do XX Curso de Formação 
Continuada da UNITI, com 120 alunos 
matriculados (75 novos alunos e 45 egressos): 
- Reunião de planejamento e integração de 
Coordenação, Professores, Técnicos e 
Estagiários, com 11 Professores, 5 Técnicos e 
Coordenador e 11 Estagiários; 
- Seminário Preparatório para os alunos do 
Curso de Formação Continuada, com 120 
alunos, 27 Professores, Técnicos e Estagiários; 
- Elaboração e Organização do Planejamento 
Anual e Grade Curricular, com 5 técnicos; 
- Realização da Aula Inaugural; 
- Atividades Extraclasses – Visitas e Passeios 
Turísticos; 
- Orientação/informação sobre o Projeto UNITI; 
- Realização de Avaliação Médica e Aptidão 
Funcional; 
- Palestras ministradas por Técnicos da UNITI e 
outras Instituições; 
- Avaliação do corpo discente e docente do 
Curso de Formação Continuada, com 11 
professores; 
- Continuação e Manutenção do Programa de 
Rádio “Vida Ativa”; com 52 programas; 
- Lançado 1 edital para Inicio das inscrições 
para o Curso de Formação Continuada 2016; 
- Conclusão da XX Turma do Curso de 
Formação Continuada (4 Eventos, Aula da 
Saudade, Culto Ecumênico, Solenidade de 
Entrega de Certificados, Dia Feliz 
na“Fazendinha Park”, 75 Alunos novos, 45 
Alunos egressos). 

Elaborar o Projeto Pedagógico da UNITI.  



 

 

EXTENSÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Empreender esforços para a construção de 
um prédio sede da UNITI, na área da 
UFMA. 

 

Fortalecer e expandir as ações 
do Núcleo de Extensão da Vila 
Embratel. 

Ampliar parcerias com os Departamentos da 
UFMA por meio de Projetos de Extensão. 

 

Realizar parceria com o Curso de Turismo 
por meio do grupo de estudos de patrimônio 
para trabalhar segundo a Lei Federal 
10.639/03. 

 

Ampliar possibilidades de Cursos de 
Artesanato em biojoias, artes cênicas, 
pinturas, desenho, dentre outros, para 
formatação de produtos criativos. 

- Curso de bijuteria (60 participantes);  
- Curso de doces e salgados (30 participantes); 
- Curso de arranjos natalinos (30 participantes); 
- Curso de teatro (30 adolescentes e crianças 
participantes); 
- Curso de pintura em vidros (30 participantes); 
- Cursos de bonecos (30 participantes); 
- Curso de fuxico (30 participantes); 
- Ampliação do curso de capoeira (alunos 
atendidos entre crianças adolescentes e jovens 
-235, envolvendo 06 professores e 01 mestre). 

Ampliar e melhorar a qualidade dos cursos 
de língua estrangeira. 

A meta não realizada, tendo em vista as 
dificuldades orçamentárias no exercício de 
2015. 

Fortalecer as atividades de inclusão digital 
junto à comunidade. 

Realização do Projeto Curso de Informática no 
NEVE (Formação de 8 turmas: 200 alunos e 1 
professor). 

Reativar o Cursinho Pré-Vestibular em 
parceria com as coordenações de Cursos. 

A meta não realizada, tendo em vista as 
dificuldades orçamentárias no exercício de 
2015. 

Realizar oficinas com a orientação do 
SEBRAE para fortalecer a economia 
solidária junto aos grupos da comunidade. 

 



 

 

EXTENSÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Realização do Projeto Vida em Movimento: 
Esporte e Lazer na terceira Idade no Bairro 
da Vila Embratel por meio de oficinas 
multidisciplinares em parceria com o Núcleo 
de Pesquisa e Documentação em Turismo. 

- Realização do projeto Vida em Movimento: 
esporte e lazer na terceira idade do bairro da 
Vila Embratel (atendimento de 60 idosas, 
envolvendo a participação de 10 alunos e 02 
professores); 
- Realização de atividades multidisciplinares 
com idosas da Vila Embratel (80 idosas com 
atividades matutinas realizadas por 01 
professor, 01 psicólogo, 01 nutricionista, 01 
enfermeira). 

Realizar eventos em datas comemorativas 
enfocando a importância da valorização da 
mulher e da infância. 

 

Realizar junto aos parceiros reuniões de 
avaliação das atividades do NEVE. 

 

Desencadear ações que 
promovam a cultura a partir da 
Universidade, difundindo-as 
para a sociedade. 

Realizar Festivais, Mostras e 
Oficinas que promovam a 
difusão da cultura no Estado do 
Maranhão. 

Realizar o Programa Guarnicê cine-vídeo: 
Festival Maranhense de Vídeo de Bolso, 
Festival Guarnicê de Cinema, Projeto 
Cinema em Todo Lugar, Projeto 
Cinemateca Guarnicê. 

- Realização do 38º Festival Guarnicê de 
Cinema com público direto de 13.000 pessoas e 
realização de 6 mini-cursos de formação na 
área do cinema; 
- Projeto Cinemateca: conclusão da etapa final 
de digitalização dos filmes do acervo. 

Realizar o Programa NAVEGARTE: 
programa cultural na Comunidade do Sá 
Viana. 

Programa Navegarte: Início da execução 
orçamentária 2015. 

Realizar os Festivais Maracanto e 
FEMACO. 

 

Realizar o Festival da Poesia.  

Realizar a Mostra de Humor.  

Realizar a mostra competitiva de artes – 
FRUIR. 

 



 

 

EXTENSÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Executar as ações previstas no 
Plano de Cultura da UFMA 
financiadas pelo Edital Mais 
Cultura nas Universidades - 
MINC/MEC. 

Gerenciar, por meio do grupo de gestão, as 
ações previstas no Plano de Cultura da 
UFMA, de modo a garantir a execução e 
avaliação dos resultados previstos. 

O Plano de Cultura não foi aprovado no Edital 
MAIS Cultura nas Universidades MINC/MEC. 

Buscar patrocínio e incentivos 
externos para viabilizar a 
realização de Projetos 
Culturais. 

Submeter os projetos aos editais de 
patrocínio - Chamadas Públicas - de 
empresas que fomentam a cultura via “Lei 
Rouanet”. 

Foram submetidos os projetos aos editais de 
patrocínio - Chamadas Públicas - de empresas 
que fomentam a cultura via “Lei Rouanet” e 
também aos editais de empresas que fomentam 
a cultura via “Incentivo Direto”. 

Submeter os projetos do DAC às empresas 
que fomentam a cultura via “Incentivo 
Direto”. 

 

Incentivar e fortalecer o 
empreendedorismo e a 
inovação tecnológica no âmbito 
da UFMA. 

Consolidar atuação das 
Empresas Jr. 

Submeter ao CONSEPE instrumento de 
institucionalização das EJs no âmbito da 
UFMA. 

Projeto apresentado ao CONSEPE sob o nº 
23115.005638/2014-59, não aprovado segundo 
parecer nº 206/2014/AGU/PGF/UFMA. Deverá 
ser apresentado em 2016 novamente com outro 
formato visando sua aprovação. 

Compor parcerias inter e multidisciplinares 
para melhor atuação das EJ. 

- Reunião com o SEBRAE/MA referente a 
capacitação das EJs: 4 pessoas envolvidas; 
- Reunião com as Empresas Juniores para 
nivelamento de demandas referente ao Centro 
de Empreendedorismo: 28 alunos envolvidos; 
- Participação Cerimônia de posse gestão 
2015/2016 da Estratégica: 6 professores 
envolvidos e 45 alunos envolvidos. 

Propiciar integração EMPRESA JR. – 
UNIVERSIDADE – SOCIEDADE como um 
processo de duas vias. 

- Reunião na SECTECI ref. Semana Nacional 
da Ciência e Tecnologia, 18 pessoas 
envolvidas; 



 

 

EXTENSÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Acompanhar e controlar as ações das EJ. 

- Realização do V Workshop de Empresa 
Junior; 120 participantes; 
- Apoio à formatação projetos a serem 
apresentados à FAPEMA, referente ao 
Programa de Apoio à Criação e Consolidação 
de Empresas Juniores - Edital n.º 032 / 2015 – 
PACCEJ, pelas EJ Novamente , Estratégica, 
Conspeq e Ejecon, 30 alunos envolvidos. 

Fortalecer processo de 
Incubação. 

Consolidar o programa de hotel de projetos 
(pré-incubação). 

Hotel de projetos iniciado; foi hospedando 
inicialmente 3 (três) projetos até out/2015. 

Fortalecer o processo de incubação. 

Concluída a mudança das empresas incubadas 
para o novo prédio, sendo que foram instaladas 
6 (seis) até Dez/2015. O modelo CERNE 
(Centro de Referência para Apoio a Novos 
Empreendimentos) foi iniciado por meio de um 
curso feito em Brasília pelo prof Areolino Neto e 
pela Rosely Grisotto. 

Criar a casa do inventor. 
Casa do inventor não foi ainda criada. Essa 
meta foi transferida para o plano de metas de 
2016. 

Implantar uma Incubadora de Economia 
Criativa. 

 

Intensificar ações de difusão 
tecnológica. 

Divulgar o DEMI nos Departamentos 
Acadêmicos. 

Falta de pessoal para executar as tarefas de 
preparar material, visitar os departamentos e 
realizar a divulgação. 

Ampliar as ações do PIBITI. 

Público atendido: 100 
Alunos envolvidos: 30 
Professores envolvidos: 18 
Pessoas da comunidade: 52 

Promover o Dia do Empreendedorismo e da 
Inovação 2014. 

Público atendido: 412 
Alunos envolvidos: 380 
Professores envolvidos: 15 
Pessoas da comunidade: 17 

Divulgar nos meios eletrônicos as ações do 
DEMI. 

Produção de DVD: 2 
Produção de CD: 1 
Cópias distribuídas: 150 



 

 

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Consolidar a implantação da Pró-
Reitoria de Assistência Estudantil. 

Discutir, elaborar e aprovar ações 
nas instâncias acadêmicas 
deliberativas para consolidar 
ativamente a Pró-Reitoria de 
Assistência Estudantil bem como 
suas Ações, Programas e Projetos. 

Institucionalizar serviços e benefícios 
direcionados aos estudantes da UFMA 
em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. 

 

Estruturar a Pró-Reitoria de Assistência  
Estudantil dotando-o de equipamentos 
e recursos humanos necessários à 
realização dos serviços e benefícios 
disponibilizados aos estudantes 

Divulgar as ações da Pró-Reitoria de 
Assistência Estudantil junto à 
comunidade universitária 

Consolidar a política de atendimento 
a saúde do estudante. 

Aumentar em 20% o número de 
estudantes assistidos pelo Programa de 
Acompanhamento Psicológico em 
2015, tendo como base os 
atendimentos realizados em 2014. 

 

Manter os encaminhamentos e 
acompanhamentos aos serviços 
odontológicos do Curso de Odontologia 

 

Manter os encaminhamentos e 
acompanhamentos aos serviços 
ambulatoriais do HUzinho/UFMA. 

 

Manter o atendimento para 
encaminhamento de consultas e 
exames no HUUFMA 

 

Ampliar o apoio acadêmico ao 
estudante. 

Manter atendimento de transporte para 
participação de eventos. 

 

 
Manter o auxílio acadêmico de 
Odontologia. 

 



 

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Consolidar a implantação da Pró-
Reitoria de Assistência Estudantil. 

Implantar Curso de Introdução à 
Informática para os estudantes em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica.  

 

Manter a oferta dos Cursos 
Introdutórios de Espanhol, Francês e 
Inglês em parceria com o Departamento 
de Letras.  

 

Aumentar em 20% o auxílio para 
participação em eventos acadêmicos e 
científicos. 

 

Manter o auxílio Organização de 
eventos, por meio de edital. 

 

Consolidar a política de auxílio 
alimentação ao estudante 

Implantar restaurantes universitários  
nos campi do continente de acordo com 
o orçamento destinado para este fim. 

 

Ampliar em 20% o Auxílio Alimentação 
no restaurante universitário, com base 
no ano de 2014.  

 

Reelaboração do edital para concessão 
de auxílio alimentação.  

 

Fornecer, por meio da gestão do RU, 
gêneros alimentícios para desjejum, 
almoço e jantar (finais de semana) aos 
alunos das residências universitárias 
(BACANGA e REUFMA) e do Convênio 
PEC-G 

 

 

Oferecer gratuidade na alimentação, 
aos alunos do Convênio PEC-G 

 

Definir um calendário anual de 
atividades junto aos estudantes das 
residências universitárias.  

 



 

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Ampliar a infraestrutura das instalações 
e adquirir equipamentos para o 
Restaurante Universitário. 

 

Apoiar a participação em eventos 
científicos, artísticos e culturais. 

 

Garantir participação em eventos 
científicos, artísticos e culturais. 

 

Atender a 12.500 refeições em eventos.  

Consolidar as políticas de 
permanência e sucesso 
acadêmico, por meio de bolsas e 
auxílios 

Consolidar as políticas de 
permanência e sucesso acadêmico, 
por meio de bolsas e auxílios. 

Reelaboração do edital para concessão 
de auxílio. 

 

Realização de cadastro permanente 
dos estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. 

 

Analisar bimestralmente a situação 
acadêmica e socioeconômica dos 
estudantes.  

 

Inserção dos estudantes no auxílio 
permanência. 

 

Manter o valor da bolsa de R$ 400,00 
(quatrocentos reais). 

 

Manter o atendimento no 
Restaurante Universitário. 

Ampliar a infraestrutura das 
instalações e aquisição de 
equipamentos para atendimento a 
5000 alunos. 

Reformar e ampliar os refeitórios.  

Modificar o sistema de distribuição, 
para balcão térmico. 

 

Construir uma câmara de congelados.  

Construir mais uma linha de 
distribuição. 

 

Construir uma câmara para resfriados.  

Construir uma área para higienização 
de gastronorms. 

 

Ampliar a área de pré-preparo de 
carnes. 

 

Adquirir um resfriador e um congelador 
rápido. 

 



 

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Adquirir uma máquina de higienizar 
vegetais. 

 

Adquirir uma chapa elétrica.  

Adquirir 03 pass-through aquecidos.  

Adquirir 03 pass-through refrigerados.  

Adquirir 03 balcões quentes.  

Adquirir 03 balcões refrigerados.  

Consolidar a política de auxílio à 
moradia estudantil 

Atender a 110 estudantes das 
residências universitárias nas 
seguintes refeições:  
Desjejum: 3.300 por mês 
Almoço: 3.300 por mês 
Jantar: 3.300 por mês. 

Fornecer diariamente gêneros 
alimentícios para atendimento ao 
desjejum e almoço e jantar dos finais 
de semana aos alunos das residências 
universitárias REUFMA e UNIDADE 
HABITACIONAL CAMPUS DO 
BACANGA e alunos do Programa de 
Estudantes - Convênio de Graduação/ 
PEC-G. Durante os dias úteis os alunos 
moradores das residências e os 
participantes do PEC_G consomem o 
almoço e o jantar no Restaurante 
Universitário. 

 

Consolidar a política de auxílio à 
moradia estudantil. 

Implantar as residências universitárias 
nos campi do continente de acordo com 
o orçamento destinado para este fim. 

 

Dar continuidade à manutenção 
estrutural e física das Residências 
Estudantis. 

 

Estruturar equipe técnica do DAE de 
acompanhamento às Residências 
Estudantis. 

 



 

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Elaborar Plano de Ação Anual para as 
Residências Estudantis, englobando 
ações de manutenção às casas, apoio 
psicossocial para os residentes, ações 
de saúde e ações educativas, dentre 
outras.  

 

Ampliar em 20% o Programa Auxílio 
Moradia Pecuniário, direcionado aos 
estudantes dos campi do continente.  

 

Oferecer meios para a integração 
permanente de estudantes 
estrangeiros à vida universitária 

Oferecer meios para a integração 
permanente de estudantes 
estrangeiros à vida universitária. 

Manter a oferta de palestras e 
seminários de integração. 

 

Manter o Projeto Milton Santos de 
Acesso ao Ensino Superior. 

 

Manter assistência aos alunos PEC-G.  

 



 

 

 

ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Consolidar as unidades especiais 
de ensino – COLUN (Articulação 
da Graduação com a Educação 
Básica). 

Matricular 717 alunos. 
Manter o funcionamento das instituições 
federais de educação básica (ensino 
fundamental e médio). 

 

Matricular 208 alunos. 
Manter o funcionamento das instituições de 
educação profissional. 

 

Matricular 90 alunos. 
Manter o funcionamento do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  - 
PRONATEC. 

 

Conceder 4 benefícios. 
Manter assistência aos estudantes de educação 
profissional e tecnológica. 

 

 
 

INTERIORIZAÇÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Expandir as ações de 
interiorização. 

Apoiar a capacitação e formação 
inicial e continuada de professores, 
profissionais, funcionários e 
gestores da Educação Básica. 

Ampliar o número de matrículas, turmas, 
cursos e municípios atendidos pelas ações 
dos Programas Especiais de Formação de 
Professores. 

 

Ampliar o número de municípios atendidos 
pelas ações de interiorização para 200 
municípios. 

 

Participar de políticas e programas 
de apoio técnico e formativo 
demandados pelo Governo Federal. 

Desenvolver Programas Específicos para 
formação e qualificação de docentes voltados 
à população indígena, afrodescendente, do 
campo, quilombola e educação patrimonial. 

 

Apoiar o desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão dos campi do continente. 

Realizar encontros e acompanhamentos 
sistemáticos das atividades e 
operacionalização das ações nos polos do 
interior e dos campi do continente. 

 



 

 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Elaborar projetos de inclusão 
digital. 

Consolidar o site da EDUFMA para 
divulgação e distribuição do 
conhecimento desenvolvido na 
UFMA. 

Atualizar e desenvolver novas formas 
facilitadoras de acesso às informações do 
site da editora. 

 

Realizar manutenção dos 
sistemas de informações. 

Expandir e manter a integração dos 
sistemas. 

Melhorar gradativamente, rotinas, 
procedimentos e sistemas de informação 
para a gestão acadêmica e administrativa. 

 

Realizar manutenção e 
atualização da infraestrutura de 
redes. 

Expandir e manter a rede 
corporativa. 

Atualizar o backbone da UFMA.  

Atualizar e melhorar a rede sem fio da 
UFMA. 

 



 

 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Ampliar o quadro de servidores 
docentes e técnico-
administrativos. 

Preencher os cargos com servidores 
para as funções de: Secretário (01), 
designer gráfico (02), encadernador 
(03), Técnico em Artes Gráficas para 
Impressão (01), Assistente 
Administrativo (01) e Revisor de texto 
(01), para a Gráfica. 

Demonstrar à PRH a necessidades de 
promoção de concurso público para os 
cargos técnicos com qualificação nos 
equipamentos atualmente fora de uso por 
falta de operadores. 

 

 

Preencher os cargos com 
terceirizados para as funções de: 
Impressor de offset (3), Preparador 
de matrizes para offset (1), Editor de 
texto e imagem (3) e Operador de 
equipamentos de acabamento (5), 
para a Gráfica. 

Solicitar e orientar a PROGF quanto a 
contratação de pessoal terceirizado para 
o preenchimento de cargos que foram 
extintos, mas carentes no setor. 

 

 

Aumentar o quadro de recursos 
humanos para os setores do NIB, a 
fim de reforçar os serviços auxiliares / 
operacionais das bibliotecas. 

Aumentar em até 30% o número de 
recursos humanos (via concurso ou 
terceirização) para o serviço de 
atendimento e reposição de acervo das 
unidades do NIB, principalmente a ser 
destinado à sede nova da Biblioteca 
Central. 

 

 

Substituição de até 50% da mão de obra 
de alunos bolsistas em todas as 
Unidades do NIB. 

 

 

Prover 90 vagas para cargos de nível 
D e 40 vagas para cargos de nível E, 
conforme quadro de referência UFMA 

Realizar concurso público no ano de 
2015 com nomeações em 2015, para os 
diversos campi. 

 

 

Aumentar o quadro de recursos 
humanos para a Assessoria de 
Relações Internacionais. 

Solicitar secretária executiva à PRH para 
auxiliar no Programa de Cooperação 
Internacional ligado à Assessoria de 
Relações Internacionais. 

 

 



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Classificar candidatos habilitados 
através de concurso público para 
preenchimento de cargos técnico-
administrativos em educação do 
quadro permanente de pessoal da 
UFMA. 

Avaliar e selecionar candidatos, pelo 
Núcleo de Eventos e Concursos, para o 
provimento de cargos na categoria 
funcional de técnico-administrativos em 
educação do quadro permanente de 
pessoal da UFMA 

 

 

Apresentar resultados objetivando o 
nível de satisfação do contratante. 

Assegurar à instituição contratante o 
cumprimento de contratos e serviços 
externos realizados pelo Núcleo de 
Eventos e Concursos. 

 

 

Realizar processos seletivos 
pelo Núcleo de Eventos e 
Concursos. 

Preencher até o limite de vagas 
estabelecidas para o ano 2016, o 
quadro de ingressantes na 
Residência Médica do Hospital 
Universitário da Universidade do 
Maranhão (COREME/ HUUFMA). 

Selecionar candidatos para 
preenchimento de vagas ofertadas para 
ingresso na Residência Médica do 
Hospital Universitário da Universidade do 
Maranhão (COREME/ HUUFMA). 

Publicação de edital de inscrição para seleção de candidatos; 
Planejamento orçamentário do processo seletivo; 
Disponibilização de recursos humanos capacitados para a 
realização dos eventos; Elaboração e correção das provas do 
processo seletivo; Procedimento de análise de requerimentos 
de candidatos sobre condições especiais de realização de 
provas, conforme resoluções específicas; Procedimento para 
análise de recursos impetrados por candidatos; Seleção, 
convocação e treinamento de fiscais; Impressão, distribuição 
e aplicação de provas, planilhas e relatórios; Apuração e 
divulgação de resultados e desempenhos. 

Classificar candidatos para ingresso 
para o ano 2016, atendendo o 
número de vagas oferecidas no 
HUUFMA, em cada Programa, por 
categoria profissional, como: 
psicologia, farmácia, fonoaudiologia, 
educação física, entre outros. 

Avaliar candidatos para ingresso nos 
Cursos de Especialização em Residência 
Multiprofissional em Saúde 
(COREMU/HUUFMA). 



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Avaliar candidatos até o número de 
vagas estabelecidas pelo Conselho 
Diretor, oferecidas para o ano letivo 
de 2015 do Colégio Universitário – 
COLUN. 

Selecionar candidatos para ingresso no 
Ensino Fundamental e Médio e para 
Cursos Técnicos em Administração, Meio 
ambiente e Enfermagem do Colégio 
Universitário - COLUN. 

Assessoramento na elaboração e na publicação de edital de 
inscrição para seleção de candidatos; Planejamento 
orçamentário do processo seletivo; Disponibilização de 
recursos humanos capacitados para a realização dos 
eventos; Elaboração e correção das provas do processo 
seletivo; Procedimento de análise de requerimentos de 
candidatos sobre condições especiais de realização de 
provas, conforme resoluções específicas; Procedimento para 
análise de recursos impetrados por candidatos; Seleção, 
convocação e treinamento de fiscais; Impressão, distribuição 
e aplicação de provas, planilhas e relatórios; Apuração e 
divulgação de resultados e desempenhos. 

Avaliar e classificar candidatos até o 
número de vagas estabelecidas para 
ingresso no Curso de Letras/Libras. 

Selecionar candidatos para ingresso em 
graduação em Letras/Libras 
preferencialmente para alunos surdos ou 
com deficiência auditiva. 

Assessoramento na elaboração e na publicação de edital de 
inscrição para seleção de candidatos; Planejamento 
orçamentário do processo seletivo; Disponibilização de 
recursos humanos capacitados para a realização dos 
eventos; Elaboração e correção das provas do processo 
seletivo; Procedimento de análise de requerimentos de 
candidatos sobre condições especiais de realização de 
provas, conforme resoluções específicas; Seleção e 
convocação de fiscais; Impressão, distribuição e aplicação de 
provas, planilhas e relatórios; Apuração e divulgação de 
resultados. 

Capacitar continuadamente o 
quadro de servidores. 

Criar um plano de capacitação 
continuada para os participantes da 
ASCOM. 

Atender critérios específicos de cada 
área e, sobretudo, criar competências 
para resolver os problemas que surgem 
no cotidiano. 

 

 

Incentivar a qualificação / capacitação 
profissional dos servidores do NIB. 

Liberar até 35% de servidores para 
participação em curso de pós–graduação 
lato e stricto senso ou de capacitação, 
realizando rodízio, sempre que possível. 

 

 

Capacitar 300 servidores técnico-
administrativos, durante o ano de 
2015. 

Elaborar e executar o plano anual de 
capacitação, com cursos modulares, 
presenciais e EAD. 

 
 



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Apresentar os indicadores dos cursos 
oferecidos. 

 
 

Incentivar a melhoria da qualificação 
profissional dos servidores técnico-
administrativos. 

Promover, em parceria com a PPPG e 
NEAD, curso de Pós-Graduação Latu 
Sensu em Gestão Pública. 

 
 

Melhorar o ambiente laboral. 

Fazer levantamento das 
necessidades do NIB para realizar 
substituição e/ou aquisição de 
mobiliário. 

Substituir até 30% do mobiliário 
inadequado e adquirir novos dentro das 
necessidades das bibliotecas do NIB, 
com vistas à padronização e adquirir até 
60% para funcionamento da sede nova 
da biblioteca central. 

 

 

Melhorar o ambiente laboral. 

Adequar o mobiliário existente da 
PRH às exigências das normas 
técnicas vigentes. 

Solicitar aquisição de mobiliário 
específico, assegurando as condições de 
saúde do servidor. 

 

 

Readequar o espaço físico do 
Departamento de Pessoal 

Solicitar projeto arquitetônico que 
contemple a necessidade do setor. 

 
 

Ampliar o número de estações de 
trabalho da PRH 

Solicitar estudo de viabilidade técnica, 
através da elaboração de projetos 
arquitetônico, civil e de rede lógica e 
elétrica. 

 

 

Intensificar ações de conservação e 
limpeza dos ambientes e do 
mobiliário. 

Requerer a limpeza e higienização eficaz 
e assídua, pintura, manutenção elétrica, 
visando boa apresentação e conforto aos 
servidores e usuários. 

 

 

Realizar ações voltadas à promoção 
de saúde e melhor qualidade de vida 
no trabalho. 

Promover o seminário de ambientação a 
servidores ingressantes. 

 
 

Realizar pesquisa dos ambientes laborais 
e qualidade de vida dos servidores. 

 
 

Promover visitas aos setores que vão 
receber novos servidores a fim de 
informar a chefia imediata sobre o 
ingresso e atribuições do cargo do novo 
servidor. 

 

 



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Contratar serviço especializado para 
realizar regularmente higienização do 
Acervo das bibliotecas do NIB. 

Higienizar, no mínimo, 6 (seis) bibliotecas 
no ano. 

 

 

Conscientizar o usuário da 
necessidade de preservação e 
segurança do acervo bibliográfico. 

Fazer divulgação semestral em diferentes 
mídias para a questão da preservação e 
inibição de furtos. 

 

 

Melhorar o ambiente laboral. 

Reduzir a ação dos ambientes 
insalubres e estresses com origem 
nos equipamentos com poluição 
sonora e ação química. 

Solicitar, junto à PRH, a promoção de 
treinamentos para prevenção de 
acidentes. 

 

 

Solicitar ao SESMT avaliação dos 
servidores sob condições insalubres para 
medir o grau de comprometimento ao 
ambiente de trabalho. 

 

 

Fornecer, aos operadores de máquinas e 
manipuladores de químicos, 
equipamentos de proteção e orientá-los 
sobre a importância de manter o uso 
durante as operações. 

 

 

Melhorar a qualidade de vida e 
disposição física dos servidores para 
o desenvolvimento de suas 
atividades. 

Orientar os servidores quanto à práticas 
de exercícios laborais. 

 

 

Consolidar o Sistema Integrado 
de Atenção à Saúde do 
Servidor. 

Realizar parcerias e firmar novos 
convênios. 

Rever convênios já existentes e 
promover novas parcerias. 

 
 

Cobrar contrapartida dos órgãos 
partícipes. 

 
 

Capacitar servidores representantes dos 
vários setores da UFMA como 
brigadistas, atuando na prevenção de 
incêndios e catástrofes. 

 

 



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Planejar viagens semestrais aos campi 
do continente, com vistas à atualização 
dos laudos de insalubridade. 

 

 

Realizar exames periódicos, em parceria 
com a GEAP, com prioridade para os 
servidores lotados em áreas insalubres. 

 
 

Consolidar e ampliar as ações 
e sistemas de segurança. 

Instalar sistemas de monitoramento 
nas bibliotecas. 

Adquirir até 30% dos equipamentos 
necessários para segurança monitorada 
(anti-furto e circuito fechado de TV) 
destinada as Unidades do NIB e até 50% 
para funcionamento da sede nova da 
Biblioteca Central. 

 

 

Adquirir até 100% das etiquetas anti-furto 
necessárias para proteção do material 
bibliográfico incorporado no ano, 
destinado às unidades que não possuem 
o sistema, bem como até 60% a mais do 
total de etiquetas adquiridas anos 
anteriores, visando atender a ampliação 
de acervos existentes e criação de 
acervo para os cursos novos autorizados, 
inclusive necessidades da sede nova da 
Biblioteca Central. 

 

 

Expandir a comunicação 
institucional. 

Melhorar o canal de comunicação 
interna da PRH. 

Implantar os canais de comunicação: 
jornal interno eletrônico; programa 
“Minuto da PRH”, na Rádio Universidade 
FM; mural digital; pasta pública em rede; 
canais de divulgação em e-mail e blogs; 
banners virtuais. 

 

 

Aperfeiçoar o uso da intranet.   



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Promover o site da EDUFMA. 

Inserir, no site da UFMA, um hiperlink 
que direcione ao endereço eletrônico da 
EDUFMA, a fim de facilitar a divulgação e 
distribuição de livros publicados pela 
editora da UFMA. 

 

 

Expandir a comunicação 
institucional 

Criar uma estrutura de gestão 
integrada que contemple as áreas de 
Web; Relações Públicas e 
Cerimoniais; Rádio; TV; Criação e 
Produção e Publicações. 

Realizar estudos para transformar a atual 
Assessoria de Comunicação numa 
Superintendência, com autonomia 
orçamentária e financeira. 

O contingenciamento orçamentário imposto pelo MEC 
impediu a transformação da ASCOM em 
superintendência, mas a assessoria foi transformada em 
um Núcleo Integrado de Comunicação. 

Fortalecer a imagem e a identidade 
da UFMA em relação aos públicos 
internos e externos. 

Ampliar a equipe da Assessoria de 
Comunicação. 

A publicação da Revista Portal da Ciência e do jornal Cidade 
Universitária foram suspensos em 2015 por conta da redução 
da equipe da ASCOM e fatores externos como a greve dos 
professores e técnicos administrativos, que produziram 
inexpressiva presença e circulação de pessoas no Campus.  

Participar de comissões. 

Planejar ações institucionais. 

Organizar e desenvolver projetos. 

Elaborar estudos, relatórios, artigos e 
textos de várias naturezas. 

Acompanhar grupos em viagens. 

Produzir trabalhos específicos, como 
programas de rádio, textos em série para 
a Web, produção de vídeos institucionais, 
VT’s. 

Produzir, imprimir e distribuir revistas, 
jornais e outros produtos de marketing. 

Organizar cursos e treinamentos. 

Publicar editais diariamente. 

Elaborar campanhas educativas e de 
esclarecimento público, entre outros. 
Definir as funções e naturezas das atividades 
de cada núcleo.  



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  
Organizar encontros de planejamento 
estratégico a cada semestre para o 
desenvolvimento, monitoramento e avaliação 
das ações. 

 

 

Consolidar o portal como um sistema 
de informações on-line que possa ser 
utilizado no campo midiático como 
agenda-setting. 

Ampliar cada vez mais as fontes de 
informação que servem para antecipar a 
interação entre o portal e as demais 
redes sociais. 

O portal institucional teve o seu conteúdo de notícias 
consolidado como agenda-setting e assim como demais 
redes sociais da instituição, notadamente a sua fanpage, que 
o seu número de seguidores ampliados em cerca de 15%.     

Fortalecer e modernizar a 
Rádio Universidade FM. 

Aumentar em 60% o faturamento da 
Rádio. 

Buscar novas fontes. Não realizada. 
Inconstância do mercado e 
inadimplência de apoiadores 
culturais. 

Ampliar as parcerias em 60%. Fortalecer as parcerias. Parcialmente realizada. 
Manutenção das parcerias 
vigentes. 

Melhorar a comunicação 
organizacional. 

Ampliar espaço da discoteca. Não realizada. 
Obra ainda em fase de 
projeto na Prefeitura de 
Campus (há 5 anos). 

Realizar o Prêmio Universidade FM 2015. Parcialmente realizada. 

Ausência de recursos para 
realização do evento; 
premiação restrita a 
programa de rádio. 

Realizar seleção de estágio para alunos 
da UFMA. 

Realizada. 
Seleção ocorreu em 
fevereiro/15. 

Ampliar o acervo musical da Rádio em 
25%. 

Parcialmente realizada. 
Ampliação de 10% do 
acervo. 

Comemorar o aniversário de 29 anos da 
RADIUN: evento que visa cumprir o 
papel social da emissora além de 
comemorar o aniversário da Rádio e da 
UFMA. 

Parcialmente realizada. 

Falta de recursos para 
realização de evento com fim 
social; comemoração restrita 
à programação e evento 
interno. 

Ampliar a cobertura jornalística com mais 
entradas ao vivo. 

Realizada.  

Ampliar e reformar o prédio da Rádio. Não realizada. 
Obra ainda em fase de 
projeto na Prefeitura de 
Campus (há 5 anos). 



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Desenvolver continuamente os 
programas e projetos, além de séries de 
reportagens para o Jornal Rádio 
Universidade, os programa Acontece na 
UFMA, Rádio Ciência, Empresa em 
Ação, Virtualize! e Orgânica. 

Realizada.  

Consolidar o novo sistema 
informatizado de gestão 
universitária. 

Potencializar as funcionalidades 
disponíveis no SIGAA - Módulo de 
Bibliotecas. 

Substituir até 40% das etiquetas de dorso 
de livro do modelo antigo por modelo 
vigente e acrescentar etiquetas de código 
de barras no acervo de materiais ainda 
não contemplados e adquirir até 60% 
para funcionamento da sede nova da 
biblioteca central. 

 

 

Adquirir até 40% dos equipamentos de 
leitura de código de barras necessários 
para as bibliotecas do NIB e adquirir até 
60% para funcionamento da sede nova 
da biblioteca central. 

 

 

Automatizar até 30% da coleção de 
periódicos, ainda não contemplada pelo 
módulo de Periódicos no SIGAA. 

 

 

Implementar melhores práticas 
de gestão na UFMA 

Realizar benchmarking em IES que 
apresentem serviços diferenciados. 

Realizar pelo menos uma visita técnica 
anual em instituição de referência de 
serviços, a fim de implementar boas 
práticas de serviços nas unidades do 
NIB. 

 

 

Elaborar documentos institucionais. 

Consolidar o Relatório de Gestão. Realizado. 

Calcular os Indicadores de Gestão. Realizado. 

Atualizar e ampliar a Carta de Serviço ao 
Cidadão. 

 
 

Elaborar Manual de Procedimentos 
Internos. 

 
 



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Acompanhar o Plano de Logística 
Sustentável. 

 
 

Elaborar projeto de criação de um Núcleo 
de Patrimônio Histórico, Artístico e 
Cultural. 

 

 

Elaborar minutas de resoluções 
institucionais. 

Realizado. 

Implantar práticas inovadoras de 
gestão 

Incluir o Banco de Dados de Convênios / 
Contratos e Descentralizações de Crédito 
no SIPAC. 

 

 

Disponibilizar no acesso ao Público do 
SIPAC/UFMA os Convênios e Contratos 
digitalizados desde 2003. 

 

 

Manter atualizada a digitalização dos 
Convênios e Contratos na página da 
UFMA. 

 

 

Manter atualizado no SIPAC o Banco de 
Dados dos Convênios e Contratos. 

 
 

Atualizar mensalmente os dados do 
SIMEC. 

 
 

Apresentar ao CONSAD a proposta de 
distribuição orçamentária para o ano de 
2015. 

 

 

Efetivar o planejamento e a elaboração 
da proposta orçamentária para 2016 e 
sua inclusão no SIMEC. 

 

 

Alocar os recursos nas unidades de custo 
contempladas na proposta de distribuição 
orçamentária e realizar o 
acompanhamento dos gastos em 2015. 

 

 

Implementar melhores práticas 
de gestão na UFMA. 

Implantar um modelo de gestão 
pública de excelência. 

Implantar o Programa de Gestão de 
Processos da PPPG finalizado em 
dezembro 2014. 

 

 



 

 

ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS  

Implantar um sistema mais eficiente 
de comunicação interna da PPPG e 
de informações à comunidade 
acadêmica. 

Criar calendário de eventos.   

Realizar reuniões internas mensais com 
diretores da DPG, DPQ e DAPI e com os 
servidores da PPPG. 

 

 

Implantar os procedimentos operacionais 
(POPs) da PPPG. 

 
 

Criar as novas páginas eletrônicas da 
PPPG e de seus setores. 

Colocar em uso a nova página da PPPG 
e dos seus setores com o auxílio do NTI 

 
 

Implantar práticas eficazes de gestão 
na PROGF 

Manter o processo de modernização da 
infraestrutura de Informática 

 
 

Efetivar o uso ideal dos sistemas 
informatizados disponíveis, destacando a 
utilização do SIPAC em seus diversos 
módulos, com aproveitamento de todas 
as suas funcionalidades 

 

 

Atualizar os registros patrimoniais 
relativos a bens imóveis da UFMA no 
SPIUnet 

 

 

Efetuar o acompanhamento sistemático 
de  fluxos e procedimentos pertinentes 
aos processos, por meio do SIPAC 

 

 

Reestruturar e modernizar os arquivos 
(Geral e Contábil) da UFMA 

 
 



 

 

 

INFRAESTUTURA FÍSICA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Implantar o Plano Diretor. 
Cumprir a implantação do plano e 
cronograma de construção dos 
novos empreendimentos em 2015. 

Definir de acordo com o Plano Diretor os 
empreendimentos que serão executados 
no ano de 2015. 

 

Realizar levantamento físico-orçamentário-
financeiro dos empreendimentos 
selecionados. 

 

Elaborar e executar plano e cronograma de 
construção dos novos empreendimentos. 

 

Acompanhar o plano e o cronograma de 
construção dos novos empreendimentos. 

 

Ampliar e reestruturar as 
unidades físicas e patrimoniais. 

Realizar benchmarking em IES com 
estrutura física que sejam referência. 

Realizar pelo menos uma visita técnica 
anual em instituição referência de estrutura 
física, a fim de implementar adequação de 
boas ideias de infraestrutura nas unidades 
do NIB. 

 

 
Reformar e ampliar espaços físicos 
das bibliotecas do NIB. 

Realizar levantamento anual das condições 
físicas das bibliotecas para identificação 
das demandas de estrutura e ampliação, 
bem como fazer o encaminhamento 
necessário possíveis reformas/adaptações. 

 

 
Acompanhar o andamento das obras 
em bibliotecas do NIB. 

Realizar no mínimo duas visitas por 
semestre para acompanhamento nas obras 
das unidades do NIB. 

 

 
Reformar a estrutura física do 
Núcleo de Eventos e Concursos. 

Garantir infraestrutura adequada para o 
funcionamento do NEC. 

 

 
Proceder com a aquisição de 
equipamentos para o NEC. 

Adquirir novos equipamentos.  

 
Melhorar a infraestrutura física e de 
mobiliário da PPPG para o bom 
atendimento da comunidade. 

Instalar mobiliário no Gabinete e no 
Departamento de Pós-Graduação. 

 

 
Iniciar a expansão dos Departamentos de 
Pesquisa e de Inovação assim como 
instalar o sistema de ilhas de trabalho. 

 



 

 

INFRAESTUTURA FÍSICA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

 
Cumprir a implantação do plano e 
cronograma de ampliação e 
reestruturação das unidades físicas 
e patrimoniais em 2015. 

Elaborar e executar plano e cronograma de 
ampliação e reestruturação das unidades 
físicas e patrimoniais. 

 

 
Realizar o acompanhamento da execução 
do plano de ampliação e reestruturação. 

 

 

Ampliar para 25 o número de 
publicações (livros e revistas) da 
Gráfica universitária. 

Ampliar o fornecimento de impressos 
administrativos de uso interno e 
publicações ao maior número possível de 
setores. 

 

 
Programar e canalizar, juntamente com a 
Edufma, a produção de livros e revistas. 

 

 
Adquirir material gráfico para a produção 
constante dos diversos produtos. 

 

 
Contratar serviços de cópias para a 
produção de pequenas tiragens (on 
demand). 

 

 

Consertar e recuperar 01 impressora 
de sistema offset, 01 impressora do 
sistema tipográfico, 01 máquina de 
corte e vinco e 01 máquina 
plastificadora da Gráfica 
Univeristária. 

Efetuar manutenção preventiva e corretiva 
no maquinário. 

 

Definir e implantar critérios de 
sustentabilidade ambiental para 
procedimentos licitatórios. 

Treinar todos os colaboradores das 
contratadas nos aspectos de 
Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente. 

Elaborar um Manual de Procedimentos de 
Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente para 
contratados. 

 

Incluir nos editais de convocação, os 
critérios de sustentabilidade ambiental 
definidos. 

 

Conservar e restaurar os prédios 
tombados pelo patrimônio 

Cumprir o plano e o cronograma de 
conservação e restauração dos 

Realizar levantamento situacional dos 
prédios tombados. 

 



 

 

INFRAESTUTURA FÍSICA 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

histórico, pertencentes à 
Universidade. 

prédios em 2015. Elaborar e executar o plano e cronograma 
de conservação e restauração dos prédios. 

 

Realizar o acompanhamento do plano e 
cronograma de conservação e restauração 
dos prédios. 

 

Construir o Espaço do 
Firmamento- Planetário. 

Garantir a promoção de ações de 
ensino, difusão e popularização da 
ciência e tecnologia com ênfase na 
Astronomia e por meio do uso de 
planetários, observatórios didáticos, 
ambientes imersivos e tecnologias 
da informação e comunicação. 

Definir local da construção e a viabilidade.  

Elaborar os projetos arquitetônicos e de 
engenharia. 

 

Realizar processo licitatório para 
contratação de empresa que construirá o 
Centro. 

 



 

 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Consolidar a Assessoria de 
Relações Internacionais e ampliar 
as ações. 

Participar como universidade 
PARCEIRA da 1ª e 2ª convocatória 
do Projeto BABEL / E. Mundus – 
Ação 2 / Universidade do Porto. 

Preencher os formulários de adesão aos 
Projetos Erasmus.Mundus e confirmar a 
adesão como Universidade Parceira no 
Projeto BABEL. 

 

Participar como universidade 
PARCEIRA do Projeto BRASILEURA 
– E. Mundus / Universidade de 
Málaga. 

Confirmação da adesão como 
Universidade Parceira nos Projetos 
CELESTE, BEEM e BRASILEURA. 

 

Participação como universidade 
PARCEIRA do Projeto CELESTE – 
E. Mundus / Universidade de 
Santiago de Compostela. 

 

Participação como universidade 
PARCEIRA do Projeto BEEM – E. 
Mundus / Universidade de Évora. 

 

Participação como universidade 
parceira no Projeto Erasmus+, Ação 
1 – Acordo Inter-Institucional dos 
anos 2014-2021 entre as instituições 
do programa e os países parceiros. 

Preenchimento de formulários de adesão 
ao Projeto Erasmus+, Ação 1. 

 

Oportunizar aos alunos 
estrangeiros o conhecimento da 
UFMA, dos integrantes da 
administração central, em 
especial da Assessoria de 
Relações Internacionais. 

Cooperação Internacional e 
Socialização dos Estudantes 
Estrangeiros. 

Realizar eventos voltados para alunos 
estrangeiros e comunidade UFMA 
através de “Encontros Semestrais de 
Alunos Internacionais” e “Ciclo de 
Debates sobre Cooperação Internacional 
na UFMA. 

 

Fornecer as informações legais para os 
alunos internacionais regularizarem a sua 
estadia no Brasil. 

 



 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Auxiliar na busca de acomodações, no 
recebimento, na regularização e na 
ambientação dos estudantes 
internacionais na Universidade e na 
cidade. 

 

Atender à comunidade acadêmica 
da UFMA e à sociedade em geral, 
interessadas em oportunidades 
de estudo no exterior. 

Criar um sistema de comunicação 
virtual da Assessoria de Relações 
Internacionais com a comunidade 
acadêmica da UFMA e a 
comunidade internacional através do 
link da Assessoria de Relações 
Internacionais. 

Alimentar o link da Assessoria de 
Relações Internacionais com atualizações 
no portal nos idiomas: português, inglês, 
francês e espanhol em consonância com 
os sites internacionais de cooperação 
acadêmica internacional. 

 

Divulgar no site da Assessoria de 
Relações Internacionais, notícias 
pertinentes aos estudantes 
(oportunidades de intercâmbios, eventos) 
e editais de seleção de programas de 
intercâmbio. 

 

Divulgar no site da Assessoria de 
Relações Internacionais programas de 
cooperação internacional de graduação e 
pós-graduação desenvolvidos por cada 
Centro – UFMA. 

 

Ampliar o número de cadastros para 
recebimento do boletim eletrônico 
PROCIN / UFMA. 

Cadastrar os interessados em tornarem-
se usuários do Correio Eletrônico 
PROCIN / UFMA. 

 

Pesquisar diariamente na internet para 
coletar material para a elaboração dos 
informativos PROCIN “online”. 

 

Selecionar e dar versão das notícias.  

Digitar, formatar e expedir os informativos 
“on line”. 

 

Consolidar o arquivo impresso e o Consolidar o arquivo impresso e do Ampliar a articulação interna com a  



 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

banco de dados digital da 
Assessoria de Relações 
Internacionais – ARI. 

banco de dados digital para a 
Assessoria de Relação 
Internacionais, tornando as 
informações mais acessíveis. 

ASCONV para a consolidação dos dados 
institucionais. 

 

Organizar e compartilhar com os 
setores competentes as 
informações relativas à 
mobilidade internacional. 

Compartilhar as informações 
relativas à mobilidade em nível de 
graduação junto ao Departamento de 
Organização Acadêmica - DEOAC. 

Manter articulação interna com o 
Departamento de Organização 
Acadêmica - DEOAC, para consolidação 
de dados institucionais, bem como 
controle de entrada e saída de discentes, 
docentes em mobilidade internacional. 

 

Ampliar, com qualidade, o 
número de instituições 
estrangeiras conveniadas com a 
UFMA. 

Ampliar em 30% o número de 
acordos e convênios. 

Contatar, por intermédio de cartas e e-
mails, diversas universidades 
estrangeiras. 

 

Realizar viagens para representar a 
UFMA no âmbito do cenário nacional e 
internacional, promovendo laços com 
importantes contatos. 

 

Divulgar a imagem da UFMA 
como universidade que se 
internacionaliza. 

Divulgar a imagem da UFMA como 
universidade que se internacionaliza. 

Produzir materiais de divulgação.  

Gravar vídeos.  

Conceder entrevistas nos jornais 
televisivos e impressos. 

 

Participar de eventos nacionais e 
internacionais. 

 

Consolidar o funcionamento do 
Regulamento Geral de Mobilidade 
Internacional. 

Operacionalizar o Regulamento 
Geral de Mobilidade Internacional. 

Realizar reuniões com chefias de centros 
e departamentos, coordenações de 
cursos, docentes e servidores com a 
finalidade de esclarecer e implementar a 
operacionalização do Regulamento Geral 
de Mobilidade Internacional. 

 

Incluir o regulamento Geral de Mobilidade 
Internacional no SIGAA. 

 



 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Avaliar os Processos de 
Mobilidade Internacional. 

Avaliar individual e coletivamente os 
processos de Mobilidade 
Internacional, a partir das fichas de 
avaliação coletadas. 

Enviar por e-mail a Ficha de Avaliação de 
Processo de Mobilidade Internacional 
para alunos com 70% da mobilidade 
concluída. 

 

Submeter as fichas coletadas ao 
tratamento estatístico e hermenêutico – 
psicológico. 

 

Apoiar iniciativas de pós-
doutorado, recém--doutor e de 
professores visitantes. 

Atrair pesquisadores altamente 
qualificados para intercâmbio de 
professores visitantes e jovens 
talentos recém--doutores para 
estágio de pós-doutorado. 

Ampliar o número de projetos de 
cooperação internacional. 

 

Aumentar a participação em projetos de 
pesquisa em redes Internacionais. 

 

 



 

 

 

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

DIRETRIZES DE GESTÃO METAS ESTRATÉGIAS RESULTADOS 

Captar financiamentos para 
infraestrutura física, projetos de 
pesquisa e desenvolvimento 
institucional.  

Captar novos recursos para o NIB, 
além dos que já estão 
disponibilizados pela instituição. 

Buscar pelo menos uma cooperação 
anual via coordenações dos cursos de 
graduação e de pós-graduação, para 
captação de recursos específicos. 

 

Atender a graduação, a pós-
graduação e o COLUN, através da 
aquisição de livros textos, pelos 
parâmetros MEC e CAPES. 

Utilizar, em sua totalidade, o recurso 
anual disponibilizado para a biblioteca 
dentro do período de exercício. 

 

Apresentar projetos gráficos de 
obras raras que compõem a 
historiografia do Estado do 
Maranhão. 

Elaborar lista com livros de importância 
histórica que possam ser financiados por 
empresas que apoiem os projetos 
gráficos e a impressão. 

 

Executar novos projetos gráficos de livros 
de EDUFMA que não receberam ISBN e 
relançá-los. 

 

Preparar o projeto do PROQUALI 
como um projeto de 
desenvolvimento Institucional. 

Aprovar pelo CONSEPE o projeto do 
PROQUALI e enviar recursos para uma 
Fundação gerenciá-lo. 

 

 



 

 

 

METAS NÃO PREVISTAS E REALIZADAS 

METAS RESULTADOS SETOR 
Dia dos Namorados: Ação institucional de 
promoção da marca da emissora no 
Restaurante Universitário. 

Público-alvo: alunos, professores, servidores e comunidade em geral. 

RÁDIO 
UNIVERSIDADE 

FM 

Feira do Livro de São Luís: Ação institucional de 
promoção da marca da emissora. 

Público-alvo: escritores, estudantes, comunidade em geral. 

Novos programas. 
Ampliação de grade de programação com novos programas como: 106 Especial, Web Brasil, Palco e 
Plateia, Elektra, Universidade do Reggae, Festa da Música e Agenda Positiva. 

Aquisição de novo transmissor e processador 
de áudio e sintonizador de FM. 

Equipamentos com o intuito de garantir mais qualidade à transmissão da emissora. 

Ferramenta de interatividade com o ouvinte. Instalação da rede social WhatsApp no estúdio de transmissão. 

Execução do processo seletivo para 
ingresso em Residência Médica do Hospital 
do Câncer Aldenora Belo. 

Publicação de edital de inscrição para seleção de candidatos; Planejamento orçamentário do 
processo seletivo; Disponibilização de recursos humanos capacitados para a realização dos 
eventos; Seleção e convocação de fiscais; Impressão, distribuição e aplicação de provas, 
planilhas e relatórios; Apuração e divulgação de resultados. 

NÚCLEO DE 
EVENTOS E 

CONCURSOS 

Execução do processo seletivo em 
Residência em Cirurgia e Traumatologia 
Buco-maxi-facial – HUUFMA 2014. 

Publicação de edital de inscrição para seleção de candidatos; Planejamento orçamentário do 
processo seletivo; Disponibilização de recursos humanos capacitados para a realização dos 
eventos; Elaboração e correção das provas do processo seletivo; Procedimento de análise de 
requerimentos de candidatos sobre condições especiais de realização de provas, conforme 
resoluções específicas; Procedimento para análise de recursos impetrados por candidatos; 
Seleção, convocação e treinamento de fiscais; Impressão, distribuição e aplicação de provas, 
planilhas e relatórios; Apuração e divulgação de resultados e desempenhos. 

NÚCLEO DE 
EVENTOS E 

CONCURSOS 

Execução do processo seletivo especial 
para ingresso no curso de Licenciatura 
Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros. 

Assessoramento na elaboração e na publicação de edital de inscrição para seleção de 
candidatos; Planejamento orçamentário do processo seletivo; Disponibilização de recursos 
humanos capacitados para a realização dos eventos; Elaboração e correção das provas do 
processo seletivo; Procedimento de análise de requerimentos de candidatos sobre condições 
especiais de realização de provas, conforme resoluções específicas; Seleção e convocação de 
fiscais; Impressão, distribuição e aplicação de provas, planilhas e relatórios; Apuração e 
divulgação de resultados. 

NÚCLEO DE 
EVENTOS E 

CONCURSOS 

Execução do 2º processo seletivo do Assessoramento na elaboração e na publicação de edital de inscrição para seleção de  



 

 

METAS NÃO PREVISTAS E REALIZADAS 

METAS RESULTADOS SETOR 

Colégio Universitário para cursos técnicos – 
COLUN / UFMA. 

candidatos; Planejamento orçamentário do processo seletivo; Disponibilização de recursos 
humanos capacitados para a realização dos eventos; Elaboração e correção das provas do 
processo seletivo; Procedimento de análise de requerimentos de candidatos sobre condições 
especiais de realização de provas, conforme resoluções específicas; Procedimento para 
análise de recursos impetrados por candidatos; Seleção, convocação e treinamento de fiscais; 
Impressão, distribuição e aplicação de provas, planilhas e relatórios; Apuração e divulgação de 
resultados e desempenhos. 

NÚCLEO DE 
EVENTOS E 

CONCURSOS 

Execução do processo seletivo para 
ingresso em Residência Médica do UDI 
Hospital. 

Realização de contrato de cooperação entre as partes, objetivando a prestação de serviços; 
Publicação de edital de inscrição para seleção de candidatos; Planejamento orçamentário do 
processo seletivo; Disponibilização de recursos humanos capacitados para a realização dos 
eventos; Elaboração e correção das provas do processo seletivo; Procedimento de análise de 
requerimentos de candidatos sobre condições especiais de realização de provas, conforme 
resoluções específicas; Procedimento para análise de recursos impetrados por candidatos; 
Seleção, convocação e treinamento de fiscais; Impressão, distribuição e aplicação de provas, 
planilhas e relatórios; Apuração e divulgação de resultados e desempenhos. 

NÚCLEO DE 
EVENTOS E 

CONCURSOS 

Realização do Mérito Acadêmico 
Extensionista. 

Premiação de 1 Programa, 6 Projetos, 6 Produções Extensionistas, 6 Menções Honrosas,  
Destaque Empresa Júnior e Destaque PIBITI. PROEXCE / 

DEXT Consolidação do Documento de 
Procedimentos da PROEXCE. 

Disponibilização para a comunidade acadêmica na página da PROEXCE/UFMA de 1 
documento para download dos procedimentos da PROEXCE. 

Revitalização do Coral UNITI 
“Canto de Luz”. 

45 Coralistas e 01 Regente. 

DEXT / UNITI 

Celebração e Comemoração dos 20 Anos 
da UNITI. 

120 alunos, 27 Professores, Técnicos e Estagiários, Comunidade Acadêmica, Parceiros e 
Publico em geral. 

V Encontro Maranhense sobre a Educação 
e Relações de Gênero no Cotidiano Escolar 
– EMEMCE. 

Participação de 80 Alunos, Coordenadores de Centro e público em geral. 

Semana Nacional de Trânsito, no Seminário 
“O trânsito e as mudanças que a pessoa 
idosa espera”. 

Participação de 70 alunos. 



 

 

METAS NÃO PREVISTAS E REALIZADAS 

METAS RESULTADOS SETOR 

Palestra Saúde Bucal e Alimentos 
Saudáveis. 

Participação de 100 alunos. 

DEXT / UNITI 

Palestra “Os Reflexos Psicológicos da 
Violência contra a Pessoa Idosa”, realizada 
pelo Fórum das Entidades Maranhenses de 
Defesa e Proteção do Idoso – FEMADI. 

Participação de 93 alunos. 

Mesa Redonda “A Terceira Idade e o São 
João”. 

Participação de 120 alunos. 

Roda de Conversas, Palestras e Debates 
realizados durante a Semana do Cérebro. 

Participação de 108 alunos. 

Seminário de Gerontologia com o tema 
“Construindo conhecimentos sobre 
Envelhecimento e Velhice” 

Participação de 80 alunos. 

Semana Mundial da Alimentação, com o 
tema: “Proteção Social e Agricultura 
Familiar: quebrando o ciclo da pobreza 
social”. 

Participação de 48 alunos. 

Realização do projeto Natal de leitura na praça. 100 crianças foram atendidas com a participação de 8 alunos e 2 professores. DEXT / NEVE 



 

 

METAS NÃO PREVISTAS E REALIZADAS 

METAS RESULTADOS SETOR 

Realização de Eventos no NEVE. 

- Baile de carnaval com jovens adolescentes adultos e idosos – 120 participantes; 
- Festa junina com as idosas e famílias - 80 participantes; 
- Dança das gravidas e seus bebês, comemorando o dia da mulher – 60 participantes; 
- Outubro rosa com a participação das técnicas do hospital “Aldenora Belo” mostrando a importância de 
fazer a prevenção – 54 participantes - 2 técnicos – 01 professor – 12 alunos; 
- Novembro azul com a participação de 12 alunos de medicina02 técnicos do hospital “Aldenora Belo” e 
01 professor mostrando a importância dos homens em fazerem o exame de prevenção- 45 
participantes; 
- Viagem no trem da Vale, quando da Inauguração da linha de passageiros – 70 idosos 02 técnicos e 
01coordenador; 
- Capacitação da Federação de Capoeira durante o ano – 150 participantes; 
- Comemoração do dia do Idoso – 180 participantes; 
- Comemoração do dia das mães – 200 participantes; 
- Democratização de acesso ao cinema Nacional – 800 participantes; 
- Fortalecimento das Organizações de Mulheres, Pastoral das Mulheres – 195 participantes. 
- Dia de Embelezamento – 130 participantes 20 técnicos , manicures, cabelereiros maquiadores, 
massagistas; 
- Formatura da Escola Pequeno Príncipe – 20 formandos, com a participação de01 diretor , 06 
professores e 40 familiares. 

DEXT / NEVE 

Realização de atendimento do Projeto Minha 
Casa, Minha Vida. 

1600 pessoas beneficiadas, envolvimento de18 técnicos. 

DEXT / NEVE 
Entrega de cestas de hortaliças. 300 participantes beneficiados e envolvimento de 10 técnicos. 

Formação de Ritmistas da Capoeira. 30 participantes. 

Participação em Feiras e Eventos. 

- Participação Palestra – “Cidades Digitais – Oportunidade de negócios” – INCUBEM; 
- Participação do Dia do Empreendedorismo 
Público atendido: 412; 
- Participação da aula inaugural na abertura do 2º semestre/2015; 
- Participação em evento de boas vindas aos trainees da EJ CONSPEQ. 30 alunos. 

DEMI 



 

 

METAS NÃO PREVISTAS E REALIZADAS 

METAS RESULTADOS SETOR 

Realização de Capacitações 

-Realização do Mini Curso de Gestão Financeira. 18 alunos; 
- Realização consultoria de gestão financeira para as EJ: HOSPITALITY, LABOTUR, EGEL, EJECON e 
CONTABILIZE. 24 alunos; 
- Realização do Mini Curso de Tributos. 22 alunos; 
-Apoio a realização dos mini cursos : 1) Por que o negócio não deu certo?  2)  Relações Interpessoais; 
3) Pesquisa de clima organizacional  – Ferramenta para aumento de eficácia na Gestão de Pessoas; 4) 
MS Project – Aplicação e Utilização. 60 alunos. 

DEMI 

Realização de Ação Formativa “Da Sala de 
Cinema para a Sala de Aula: o Guarnicê 
como espaço de mediação”. 

Capacitação de professores da rede pública de ensino do estado 

DAC 
Formação de Monitores para o 38 Festival 
Guarnicê de Cinema. 

Capacitação de 40 MONITORES  

Reativação do Coral UFMA. Participação de 15 coralistas entre discentes, técnicos e comunidade externa. 

 



 

 

PLANO DE AÇÃO DO PDE 

Plano de ação do PDE. HUUFMA – Nó crítico 1 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO
1
 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 1 Inexistência de ciclo de planejamento estratégico institucionalizado 

RESULTADO ESPERADO 
Alcance de eficiência, eficácia e efetividade na gestão: compatibilização das necessidades da assistência e de ensino e pesquisa; 
alinhamento organizacional, permitindo que todos tenham a mesma visão sobre o futuro da instituição; racionalização do processo de 
tomada de decisão; e estímulo ao comprometimento de todas as áreas do hospital no atingimento dos objetivos e metas definidas. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e Duração) 
OOnde? 

Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

1.1
2
 Institucionalização 

de ciclo de 
Planejamento 
Estratégico 

Faltam: 

 

Eixos orientadores para o 
trabalho das equipes. 

 

Prioridades, ações e metas 
estabelecidas. 

 

Ações planejadas 
construídas coletivamente 

Unidade de 
Planejamento em 
parceria com a 
governança. 

Ciclo de dois anos a 
partir de agosto 
2014. 

HHUUFMA 

1.1.1
3
 Instituir equipe 

condutora do processo 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade 
organizativa 

Implantação do ciclo 
de Planejamento 
Estratégico 

 

Percentual da 
execução das 
atividades do PDE 

1.1.2 Definir diretrizes 
estratégicas e percurso 
metodológico 

1.1.3 Elaborar o plano 
estratégico 

1.1.4 Negociar com a 
EBSERH 

1.1.5 Acompanhar e monitorar 
com indicadores 
trimestralmente 

1.1.6 Divulgar o andamento do 
plano para comunidade 
interna semestralmente 

                                                 
1 Metodologia utilizada: 5W3H adaptado pela equipe de governança do HUUFMA. 

2 1.1 trata da ação planejada para o macroproblema 1 e nó crítico 1. 
3 1.1.1 significa macroproblema 1; nó crítico 1 e atividade 1. 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 2 Falta um Plano Diretor de Investimento 

RESULTADO ESPERADO 
Plano Diretor de Investimento que viabilize uma assistência de excelência, favorecendo a evolução do ambiente de ensino e pesquisa, 
assegurando a disponibilidade, a funcionalidade e a segurança da infraestrutura e dos equipamentos médico-hospitalares do HU aos 
trabalhadores e usuários. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Nota: as ações estão 
articuladas às ações 
dos Nós Críticos 14 e 

15 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e Duração) 
Onde? 

Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

1.2.1 Construção de 
um Plano Diretor de 
Investimento/Físico 

O HU não dispõe de forma 
estruturada de uma 
avaliação de todas as 
demandas de 
reforma/expansão de 
infraestrutura e de 
aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares 

 

Não existe uma avaliação 
de adequação e de 
viabilidade de projetos de 
obras e de aquisição de 
equipamentos médico-
hospitalares 

 

As demandas de 
investimento não estão 
projetadas em curto, médio 
e longo prazo. 

Gerência administrativa 
e setor de Engenharia 
Clínica com apoio da 
Superintendência 

Ano de 2015, 
articulado às ações 
planejadas para o 
enfrentamento do nó 
crítico 14. 

Em todo 
âmbito do 
HUUFMA 

1.2.1.1 Definir princípios e 
regras orientadoras da 
construção e utilização do 
espaço do hospital e aquisição 
de equipamentos médicos 
hospitalares com base na 
análise de demandas 
priorizadas pelo Grupo 
Permanente de Avaliação de 
Demandas. 

1.2.1.2 Definir um plano de 
organização do espaço 
hospitalar e de incorporação 
tecnológica a partir do 
mapeamento e inventário 
realizado 

1.2.1.3 Contratar um escritório 
de arquitetura especializado 
para elaboração do PDI/PDF 

Político 

Capacidade 
organizativa 

Conhecimento 

Econômico-
financeiro 

Status do Plano 
Diretor de 
Investimento (*)  

(*) Entende-se por 
investimento nessa 
ação  o contexto de 
Equipamentos e 
Obras. 

1.2.2 Aprovação do 
Plano Diretor de 
Investimento/Físico 
junto a EBSERH 

1.2.2.1 Enviar o PDI/PDF com 
um pré-orçamento para a 
EBSERH, visando aprovação. 

Político 

Capacidade 
organizativa 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 2 Falta um Plano Diretor de Investimento 

RESULTADO ESPERADO 
Plano Diretor de Investimento que viabilize uma assistência de excelência, favorecendo a evolução do ambiente de ensino e pesquisa, 
assegurando a disponibilidade, a funcionalidade e a segurança da infraestrutura e dos equipamentos médico-hospitalares do HU aos 
trabalhadores e usuários. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Nota: as ações estão 
articuladas às ações 
dos Nós Críticos 14 e 

15 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e Duração) 
Onde? 

Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

1.2.3 Execução do 
Plano Diretor de 
Investimento/Físico 

1.2.3.1 Elaborar o projeto 
executivo dos investimentos 
aprovados pela EBSERH, 
comparando o orçamento 
detalhado com o pré-
orçamento e com análise de 
impactos. 

1.2.3.2 Gerenciar o 
recebimento e instalação dos 
equipamentos; e os projetos de 
obras utilizando o Módulo 
Interno do Sistema Integrado 
de Monitoramento Execução e 
Controle do Ministério da 
Educação (SIMEC). 

Conhecimento 

Capacidade 
organizativa 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 3 Falta de política de comunicação institucional 

RESULTADO ESPERADO  
Plano de Comunicação, nas áreas internas e no contexto externo, bem definido, possibilitando a transparência das informações e 
cumprimento da missão pública, com qualidade e eficiência. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando 
fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

1.3 Construção 
e implantação 
de um Plano 
de 
Comunicação 
Institucional 

Fragilidade das ações de 
qualificação da imagem 
institucional 

 

Distanciamento da equipe de 
governança do conjunto dos 
trabalhadores do HU 

 

Baixa integração das diferentes 
áreas/setores do HU 

 

Ações pouco efetivas de 
socialização das informações e 
divulgação de resultados  

 

Atuação reativa da equipe de 
comunicação predominante em 
detrimento de uma ação proativa 

Assessoria de 
Comunicação com 
apoio da 

Assessoria de 
Planejamento  

Início em 
agosto/2014 

(duração 06 
meses) 

HUUMA 

1.3.1 Adotar o modelo de gestão à vista e 
comunicação de resultados no contexto interno: 

1.3.1.1 Planejar e divulgar em vários pontos do 
hospital os resultados da gestão, com foco nos 
trabalhadores e usuários. 

1.3.1.2 Definir a forma de disposição das 
informações, linguagem visual e os locais onde 
serão expostos. 

1.3.1.3 Estabelecer rotina de manutenção e 
atualização das informações. 

1.3.1.4 Elaborar e divulgar o Manual de Identidade 
Visual. 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade 
organizativa 

Econômico-
financeiro 

Percentual de 
matérias 
divulgadas na 
mídia de forma 
pró-ativa 

* 

Percentual de 
divulgação  das 
contas 
hospitalares no 
site do hospital 

* 

Percentual de 
publicação do 
resultado das 
metas 
contratualizadas 

1.3.2 Comprometer-se com a transparência das 
informações: 

1.3.2.1 Estabelecer canais direto e indireto, ativo e 
passivo, de comunicação com as principais 
instâncias de acompanhamento e controle social 
do HU, (EBSERH/Conselho Municipal de 
Saúde/Gestão Municipal/Gestão 
Estadual/Ministério Público) para socializar 
informações, definindo a periodicidade segundo 
informação, visando à transparência: Plano Diretor; 
Relatório de Gestão; Informações orçamentário-
financeiras; compras; plano operativo; alcance de 
metas da contratualização, dentre outros). 

1.3.2.2 Construir uma agenda positiva para a 
divulgação de ações e resultados do HU junto a 
mídia falada e escrita;  

1.3.2.3 Compartilhar os resultados do HU com a 
Rede de Atenção à Saúde local e regional. 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 3 Falta de política de comunicação institucional 

RESULTADO ESPERADO  
Plano de Comunicação, nas áreas internas e no contexto externo, bem definido, possibilitando a transparência das informações e 
cumprimento da missão pública, com qualidade e eficiência. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando 
fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

1.3.2.4 Monitorar diariamente matérias publicadas 
que façam conexão com as atividades do HU. 

1.3.2.5 Monitorar e Divulgar eventos realizados no 
HU relevantes para sociedade. 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 4 Baixa qualificação dos gestores (governança e serviços) 

RESULTADO ESPERADO  

Equipe de governança e gestores das diferentes áreas do HU com perfil de competência (conhecimentos, habilidades e atitudes) para uma atuação 
de excelência da governança/gerência que valoriza a excelência técnica e a humanização nas relações com pacientes, familiares, trabalhadores e 
estudantes, destacando-se o cuidado centrado/focado nas necessidades das pessoas, o trabalho em equipe, a responsabilidade pela integralidade 
do cuidado e a agregação de valor à saúde. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e Duração) 
Onde? 

Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

1.4.1 Construção 
do perfil de 
competência do 
gestor das 
diferentes áreas do 
HU 

Seleção de gestores 
privilegia o critério de 
confiança em 
detrimento aos critérios 
técnicos 

 

Fragilidades das 
habilidades gerenciais 
das chefias 

 

Atuação gerencial com 
baixa visão sistêmica e 
pouca inovação nos 
processos de trabalho 

 

A gestão é pouco 
instrumentalizada e 
não é orientada pelas 
boas práticas 
disponíveis nas 

Superintendência e 
gerência administrativa 
através da Unidade de 
Desenvolvimento de 
Pessoas 

Início no primeiro 
semestre 2014 com 
prazo de duração de 
02 anos 

Em todas as 
áreas/setores 
do HUUFMA, 
iniciando pela 
área 
assistencial. 

1.4.1.1 Definir, a partir do organograma 
institucional, as competências 
desejadas para os gestores, construído 
no horizonte deste plano considerando 
os níveis hierárquicos. 

1.4.1.2 Identificar profissional 
consultor, especialista na área para 
apoiar o trabalho. 

1.4.1.3 Iniciar a construção de forma 
gradativa até completar a totalidade 
dos gestores, priorizando as áreas 
assistenciais. 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade 
Organizativa 

Econômico-
financeiro 

Percentual de 
Perfis dos 
gestores 
construídos 

* 

Percentual de 
cargos dos 
gestores com 
critérios para 
ocupação 
estabelecidos 

* 

Percentual de 
adesão dos 
gestores aos 
encontros de 
Educação 
Permanente 

1.4.2 Criação de 
critérios de seleção 
e indicação para 
ocupação de 
cargos de gestores 
no HU (podendo 
ser em conjunto 
com a sede) 

1.4.2.1 Construir critérios para 
ocupação dos cargos de gestão 
considerando o perfil de competência 
construído. 

Poder 

Capacidade 
organizativa 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 4 Baixa qualificação dos gestores (governança e serviços) 

RESULTADO ESPERADO  

Equipe de governança e gestores das diferentes áreas do HU com perfil de competência (conhecimentos, habilidades e atitudes) para uma atuação 
de excelência da governança/gerência que valoriza a excelência técnica e a humanização nas relações com pacientes, familiares, trabalhadores e 
estudantes, destacando-se o cuidado centrado/focado nas necessidades das pessoas, o trabalho em equipe, a responsabilidade pela integralidade 
do cuidado e a agregação de valor à saúde. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e Duração) 
Onde? 

Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

1.4.3 Construção e 
implantação de um 
programa de 
Educação 
Permanente (EP) 
para os gestores 

melhores evidências  1.4.3.1 Elaborar o programa de EP e 
divulgar na comunidade interna  

1.4.3.2 Definir grupos multidisciplinares 
e de diferentes áreas, tantos quantos 
forem necessários, compostos de no 
máximo 10 gerentes para encontros de 
Educação Permanente, com 
periodicidade quinzenal. 

1.4.3.3 Identificar profissional para 
facilitação dos encontros, com 
conhecimento em problematização a 
partir da reflexão da prática. 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade 
Organizativa 

Custo Financeiro 



 

 

 
Plano de ação do PDE. HUUFMA – Nó crítico 5 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 5 Processo de contratualização construído pela governança sem envolvimentos das equipes 

RESULTADO ESPERADO  
Integração efetiva do HU com a Rede de Atenção a partir de um processo de contratualização interna que potencialize o alcance de metas 
estabelecidas com o gestor municipal, orientado pelas necessidades da população e o perfil assistencial do HU. 

O que fazer? 
Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e Duração) 
Onde? 

Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

1.5.1 Elaboração 
de um Plano de 
divulgação para 
comunidade interna 
da contratualização 
recém-formalizada 
com o gestor 
municipal 

Falta de clareza das 
equipes do HU sobre a 
relação estabelecida 
com a gestão do SUS 

 

Baixa implicação das 
equipes com as metas 
estabelecidas no 
processo de 
contratualização 

 

Baixo cumprimento das 
metas contratualizadas 

Equipe da Unidade de 
Planejamento 
conjuntamente com a 
gerência de 
Assistência, Ensino e 
Administração 
apoiados pela 
Superintendência. 

2º semestre de 2014 

Em todo o 
âmbito do 
HUUFMA 

1.5.1.1 Elaborar um instrumento que 
possibilite na OT uma análise situacional do 
potencial de alcance das metas, 
estabelecidas na contratualização, 
considerando a capacidade de produção das 
equipes. 

1.5.1.2 Realizar Oficinas de Trabalho (OT), 
tantas quantas necessárias, com grupos de 
até 20 trabalhadores, contemplando todas as 
áreas assistenciais e administrativas 
apresentando o plano operativo (documento 
descritivo) estabelecido na contratualização 
com o gestor municipal. 

1.5.1.3 Sistematizar os produtos das 
Oficinas, orientado pelas necessidades de 
ajuste no plano operativo. 

1.5.1.4 Pactuar com as equipes o processo 
de monitoramento das metas do plano 
operativo. 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade 
organizativa 

 

Percentual de 
adesão dos 
gestores aos 
encontros de 
Educação 
Permanente 

 

Percentual de 
trabalhadores 
presentes nas 
oficinas de 
trabalho 

 

Percentual de 
equipes 
contratualizadas 

1.5.2 Planejamento 
e Implantação do 
processo de 
contratualização 
interna com as 
equipes 
assistenciais do 
HU, coerente com 
as necessidades 
de ensino e 
aprendizado. 

1º Semestre de 
2015 

1.5.2.1 Planejar o processo de 
contratualização interna com as equipes 
adotando metodologias participativas 

1.5.2.2 Desenhar o instrumento de 
contratualização (capacidade das equipes x 
necessidades da população) considerando 
os produtos das OT da ação 1.5.1. 

1.5.2.3 Desencadear o processo de 
contratualização para o ano 2015 

1.5.2.4 Desenhar o processo avaliativo da 
contratualização interna  
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 6 Falta de Gestão de leitos, consultas e SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico) 

RESULTADO ESPERADO 
Ampliação do acesso aos serviços do HU considerando os critérios de classificação de risco: alcançar as metas de contratualização através da 
maior rotatividade dos leitos, redução do tempo de permanência, diminuição da fila de espera no atendimento dos pacientes fortalecendo a 
articulação com a rede loco regional de atenção à saúde.  

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e Duração) 
Onde? 

Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

 

1.6 Implantação do 
Núcleo Interno de 
Regulação (NIR) 

Não cumprimento de 
Metas 
Contratualizadas 
HUUFMA/SEMUS) 

 

Existência de uma 
cultura de leito sob o 
controle do médico. 

 

Tempo de 
permanência de 
internação elevado. 

 

Eventual 
agenciamento por 
terceiros de 
atendimento no 
HUUFMA. 

 

Falta de equidade no 
acesso (gestão da fila) 

Setor de Regulação e 
Avaliação em Saúde 

Início em agosto/14 

(prazo de seis 
meses) 

Em todo o 
âmbito do 
HUUFMA, 
mantendo 
interface com a 
Central de 
Regulação 
Obstétrica, 
Neonatal e 
Pediátrica 
(CRONP). 

1.6.1 Instituir o NIR a partir de 
uma Instrução Normativa 

1.6.2 Elaboração de um plano de 
ação do gerenciamento dos 
serviços e das filas de espera 

1.6.3 Constituir equipe com 
função matricial 

1.6.4 Discussão com equipes 
utilizando oficinas de trabalho 
(OT), garantindo a participação 
das equipes ligadas ao ensino. 

1.6.5 Elaborar protocolos de 
acessos e fluxos 

1.6.6 Negociar protocolos de 
acesso com o Gestor Municipal 

1.6.7 Iniciar o gerenciamento dos 
leitos pela Unidade Materno 
Infantil, estendendo para as 
demais clínicas a cada três 
meses (“case”) 

Poder 
Conhecimento 

Capacidade 
organizativa 

Econômico-
financeiro 

Taxa de internações 
reguladas pelo NIR 

* 

Taxa de ocupação 
hospitalar 

* 

Média de permanência 
hospitalar na Clínica 
Médica 

* 

Média de permanência 
hospitalar na Pediatria 

* 

Percentual de protocolos 
de acesso ambulatoriais 
construídos 

* 

Percentual de 
absenteísmo ambulatorial 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 7 Fragilidade de política para a formação de trabalhadores do HU 

RESULTADO ESPERADO  

Melhoria da qualidade do cuidado prestado aos usuários do HU, a partir do fortalecimento do trabalho das equipes, utilizando como 
estratégia processos de ensino-aprendizagem orientados pelo perfil de competência dos profissionais, e em serviço, que possibilite a 
reflexão das práticas; redução de custos operacionais e alcance de processos de trabalho mais eficientes; e engajamento dos 
trabalhadores reduzindo absenteísmo e licenças. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando 
fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

 

1.7.1 Construção dos perfis 
de competência, inclusive 
para preceptores, dos 
núcleos profissionais que 
atuam no HU. 

Processos educativos que 
privilegiam ações de 
Educação Continuada em 
detrimento dos processos de 
Educação Permanente 

 

Falta de programas 
estruturados para o 
Acolhimento de novos 
trabalhadores 

 

Não existe definição do perfil 
de competência 
(conhecimento, habilidades e 
atitudes) para cada 
profissional que atua no HU 

 

Fragilidade dos processos de 
avaliação de desempenho 

Gerência 
Administrativa e 
Divisão de Gestão de 
Pessoas (DGP) com 
apoio/parceria da 
Gerência de Ensino e 
Pesquisa / Gerência de 
Atenção a Saúde 

Iniciar em 
agosto de 
2014 até o 
horizonte 
deste plano 

Em todo 
âmbito do 
HUUFMA 

1.7.1.1 Estabelecer uma agenda de 
construção do perfil de competência 
que considere os núcleos 
profissionais com maior quantitativo, 
iniciando pela área de enfermagem. 

1.7.1.2 Contratar especialista para 
apoiar a construção do perfil de 
competência dos núcleos 
profissionais que atuam no HU 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade 
organizativa 

Econômico 
financeiro 

Percentual de 
perfis de 
competência das 
categorias 
profissionais 
construídos 

* 

Participação nos 
programas de 
integração por 
categoria 
profissional 

* 

Percentual de 
adesão dos 
trabalhadores e 
residentes aos 
encontros de 
Educação 
Permanente 

* 

Satisfação com as 
ações/programas 
de capacitação e 
desenvolvimento 

1.7.2 Aperfeiçoamento de 
um Programa de 
desenvolvimento de 
trabalhadores recém-
ingressantes/admitidos no 
HU, incluindo residentes. 

1.7.2.1 Identificar ou formar 
trabalhadores do HU que conheçam 
os processos de trabalho e possuam 
perfil educador para constituir a 
equipe de desenvolvimento dos 
novos trabalhadores 

1.7.2.2 Elaborar e executar o 
Programa de desenvolvimento dos 
novos trabalhadores (Integração), 
orientados pelo perfil de 
competência e com uso de 
metodologias ativas que inclua os 
residentes. 

1.7.2.3 Programar avaliações com 
prazos pré-determinados para o 
feedback e construção o plano de 
ação se necessário 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 1 Modelo de Gestão pouco qualificado para a missão do HU 

NÓ CRÍTICO 7 Fragilidade de política para a formação de trabalhadores do HU 

RESULTADO ESPERADO  

Melhoria da qualidade do cuidado prestado aos usuários do HU, a partir do fortalecimento do trabalho das equipes, utilizando como 
estratégia processos de ensino-aprendizagem orientados pelo perfil de competência dos profissionais, e em serviço, que possibilite a 
reflexão das práticas; redução de custos operacionais e alcance de processos de trabalho mais eficientes; e engajamento dos 
trabalhadores reduzindo absenteísmo e licenças. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando 
fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

1.7.3 Implantação de um 
Programa de 
desenvolvimento técnico 
multiprofissional, incluindo 
os residentes.  

1.7.3.1 Elaborar um Programa de 
Educação Permanente orientado 
pelas Linhas de Cuidado 
construídas e implantadas 

1.7.3.2 Identificar e formar 
profissionais no uso de 
metodologias problematizadoras 
para facilitarem grupos de educação 
permanente 

1.7.3.3 Implantar programas de 
avaliação de desempenho 
identificando gaps de competência 
que possibilite intervenção em 
tempo oportuno 

 

 

 

Percentual de 
preceptores 
qualificados 

1.7.4 Instituição de um 
programa de Formação de 
preceptores 

Preceptores com pouco 
preparo pedagógico para o 
exercício da preceptoria 

Gerência de Ensino e 
Pesquisa com apoio da 
Gerência de Atenção à 
Saúde 

Iniciar em 
2015  

Em todo 
âmbito do 
HUUFMA 

1.7.4.1 Identificar  inciativas 
educacionais para formação de 
preceptores 

1.7.4.2 Identificar profissionais no 
exercício da preceptoria dos 
residentes médicos e 
multiprofissionais 

1.7.4.3 Desenvolver programas de 
capacitação para os profissionais do 
HU 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 2 Modelo clínico assistencial insuficiente frente às necessidades da população 

NÓ CRÍTICO 8 Inexistência de um Plano de Segurança ao Paciente implantado no HU 

RESULTADO ESPERADO  Redução dos eventos adversos e incidentes no cuidado promovendo a cultura de segurança ao paciente. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

2.8 Construção e 
implantação do 
Plano de 
Segurança do 
Paciente 

Não há registro 
sistematizado dos 
eventos adversos e 
incidentes 

 

Subnotificação das 
ocorrências de 
eventos adversos 
pelas equipes 

 

Inexistência de 
ações focadas na 
segurança do 
paciente 

Núcleo de Segurança do 
Paciente recém-instituído 
– NSP 

Início em 
agosto/14 

(prazo de dois 
anos) 

Todas as 
áreas 
assistenciais 
do HU 

2.8.1 Adequar a composição do NSP às 
diretrizes da EBSERH/PNSP 

2.8.2 Adequar o plano elaborado às 
diretrizes da EBSERH/PNSP, 
priorizando as estratégias de 
segurança. 

2.8.3 Selecionar como área estratégica 
para disparar a implantação dos 
protocolos de segurança do paciente o 
Centro Oftalmológico (“case”). 

2.8.4 Estabelecer o passo a passo para 
a implantação dos protocolos de 
segurança no Centro Oftalmológico 
(cirurgia segura, prática de higiene das 
mãos e identificação do usuário).  

2.8.5 Promover ações visando construir 
a cultura de segurança do paciente 
(divulgação de resultados, mídia interna 
e externa, comparação com outras 
instituições). 

2.8.6 Monitorar, através de implantação 
de um sistema de vigilância a eventos 
adversos, avaliando a implantação na 
área selecionada e priorizada, 
estendendo para as demais áreas a 
partir deste resultado.  

Conhecimento 

Capacidade organizativa 

Econômico- financeiro 

Grau de efetividade 
de implementação 
das iniciativas de 
Segurança do 
paciente. 

* 

Incidentes 
adversos com dano 
ao paciente 
notificados no 
âmbito do HU. 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 2 Modelo clínico assistencial insuficiente frente às necessidades da população 

NÓ CRÍTICO 9 Modelo de Cuidado não organizado por linha de cuidado 

RESULTADO ESPERADO  
Modelo de governança clínica, estruturado a partir de Linhas de Cuidado, que possibilite aos usuários (i) itinerários Terapêuticos seguros e 
resolutivos; (ii) cuidado, contínuo, integral e humanizado. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

2.9.1 Implantação 
de Linhas de 
Cuidado (LC) 

Falta definição de fluxo 
assistencial interno e 
externo aos pacientes 
portadores de 
agravos/condição 
específicos. 

 

Percepção do processo 
saúde doença com 
ênfase no biológico e um 
cuidado fragmentado, 
não orientado pelas 
necessidades. 

 

Desconhecimento das 
equipes do HU do 
potencial desta forma de 
organizar o cuidado. 

 

A gestão do cuidado é 
focada no médico. 

 

Falta de insumos e 
quebra de equipamentos 
que ocasionam 
interrupção do caminhar 
do usuário na Linha de 
Cuidado. 

 

Gerência de Atenção à 
Saúde com apoio das 
demais áreas 
gerenciais e as 
Superintendência. 

2º semestre de 
2014 e durante 
todo horizonte do 
PDE 

Em todo o 
âmbito do 
HUUFMA 

2.9.1.1 Organizar Oficinas de 
Trabalho com a equipe da 
Secretaria Municipal de 
Saúde/Gestor para definição das 
Linhas de Cuidado prioritárias, 
buscando formalizar um processo 
de corresponsabilização e definição 
do papel do HU em cada uma das 
LC priorizadas. 

2.9.1.2 Construir um cronograma de 
construção e implantação das 
Linhas de Cuidado em parceria com 
o gestor municipal e estadual. 

2.9.1.3 Organizar Oficinas de 
Trabalho com as equipes do HU 
buscando implicá-las na construção 
coletiva das Linhas de Cuidado 
priorizadas. 

2.9.1.4 Definir Comissão de 
Protocolos Clínicos, multiprofissional 
e fixa, para suporte das Linhas de 
Cuidado priorizadas, utilizando a 
literatura para busca das melhores 
evidências. 

2.9.1.5 Desenhar os fluxos 
assistenciais das Linhas de Cuidado 
de forma coletiva com todas as 
equipes envolvidas. 

2.9.1.6 Desenvolver materiais 
informativos e fluxograma das 

Poder 

Capacidade organizativa 

Conhecimento 

Econômico-financeiro 

Percentual de 
Linhas de cuidado 
implantadas 

* 

Fluxograma 
analisador do 
itinerário 
terapêutico 

* 

Taxa de usuários 
contra 
referenciados com 
êxito 

 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 2 Modelo clínico assistencial insuficiente frente às necessidades da população 

NÓ CRÍTICO 9 Modelo de Cuidado não organizado por linha de cuidado 

RESULTADO ESPERADO  
Modelo de governança clínica, estruturado a partir de Linhas de Cuidado, que possibilite aos usuários (i) itinerários Terapêuticos seguros e 
resolutivos; (ii) cuidado, contínuo, integral e humanizado. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

Falta um sistema de 
informação que 
possibilite monitorar o 
itinerário do paciente no 
hospital. 

Linhas de Cuidados construídas e 
os Protocolos Clínicos a serem 
adotados. 

2.9.1.7 Implantar piloto em área 
específica para avaliação e 
possíveis ajustes, replicando para 
as demais Unidades. 

2.9.1.8 Definir os 
mecanismos/indicadores de 
monitoramento da implantação das 
LC. 

2.9.1.9 Capacitar as equipes 
assistenciais e administrativas 
envolvidas na Linha de Cuidado. 

2.9.2 Implantação 
das Equipes 
multiprofissionais 
Horizontais e as 
de apoio matricial 
nas Unidades de 
Internação 
Hospitalar. 

Equipes assistenciais 
incompletas. 

 

2.9.2.1 Definir a composição da 
equipe multiprofissional referência 
segundo a especificidade de cada 
Unidade de Internação em conjunto 
com os profissionais das Unidades e 
considerando o perfil epidemiológico 
dos usuários internados. 

2.9.2.2 Definir a composição das 
equipes matriciais, estabelecendo o 
quantitativo segundo demanda e 
número de leitos. 

2.9.2.3 Revisar e reformular as 
rotinas assistenciais a partir do 
cuidado focado no usuário, trabalho 
das equipes de referência e 
matriciais, considerando as LC 
implantadas. 

2.9.2.3.1 Definir equipe responsável 
para elaboração dos manuais de 
procedimentos e rotinas técnico-
assistenciais. 

2.9.2.3.2 Elencar as principais 

Número de equipes 
multiprofissionais 
implantadas nas 
Unidades de 
Internação 
Hospitalar 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 2 Modelo clínico assistencial insuficiente frente às necessidades da população 

NÓ CRÍTICO 9 Modelo de Cuidado não organizado por linha de cuidado 

RESULTADO ESPERADO  
Modelo de governança clínica, estruturado a partir de Linhas de Cuidado, que possibilite aos usuários (i) itinerários Terapêuticos seguros e 
resolutivos; (ii) cuidado, contínuo, integral e humanizado. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

rotinas assistenciais de cada 
Unidade de Internação e alinhar 
com as equipes multiprofissionais 
estabelecendo diretrizes. 

2.9.2.3.3 Elaborar os manuais e 
rotinas coerentes com o modelo de 
atenção focado no usuário e 
fundamentado nas melhores 
práticas evidenciadas na literatura. 

2.9.2.3.4 Desenvolver um plano de 
revisão e atualização dos manuais 
definindo metodologia e 
periodicidade, ao mesmo bianual. 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 2 Modelo clínico assistencial insuficiente frente às necessidades da população 

NÓ CRÍTICO 10 A cultura organizacional não é focada no cuidado integral ao paciente 

RESULTADO ESPERADO  
Mudança do modelo vigente, médico e procedimento centrado, para um modelo pautado pelo trabalho interdisciplinar, orientado pelas 
necessidades dos usuários e humanizado, com incorporação das práticas da gestão da clínica, focalizando a efetividade, eficácia e eficiência, e 
padrões ótimos de qualidade. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

2.10 Construção de 
processos 
assistenciais 
multiprofissionais 
humanizados e 
focados na 
integralidade 

do cuidado, 
articulados com as 
Linhas de Cuidado. 

O modelo de atenção 
atual não atende às 
necessidades do 
usuário 

 

As intervenções 
terapêuticas são 
centradas no 
profissional médico  

 

O cuidado não é 
pautado pela 
integralidade  

 

Baixa incorporação das 
práticas de gestão da 
clínica 

Equipe da Gerência de 
Atenção à Saúde e 
Gerência de Ensino e 
Pesquisa  

Iniciar em 
agosto/14 na 
Clínica Médica e 
depois expandir 
para Cirúrgica e 
HUMI 

(prazo de seis 
meses a 01 ano) 

Nas áreas 
assistenciais 
do HUUFMA, 
mantendo 
interface 
entre a 
assistência e 
o ensino e a 
pesquisa. 

2.10.1 Realizar Oficinas de 
Trabalho com as equipes 
assistenciais de referência e 
multiprofissionais sobre o modelo 
de cuidado e a necessidade de 
mudança, propondo uma agenda 
de trabalho coletiva.  

2.10.2 Definir as diretrizes para 
implementação e acompanhamento 
dos planos terapêuticos e os focos 
atribuídos a cada membro da 
equipe multiprofissional; ficando a 
gestão do cuidado para as equipes 
de referência. 

2.10.3 Capacitar as equipes para 
utilização do Projeto Terapêutico 
Singular (PTS) como 
ferramenta/dispositivo para 
construção de Plano de Cuidado. 

2.10.4 Definir a periodicidade das 
visitas multiprofissionais 
minimamente duas vezes/semana 
e na UTI visitas diárias visando à 
construção de projetos terapêuticos 
individualizados. 

2.10.5 Estabelecer participação da 
família às visitas agendadas para 
discussão do plano terapêutico. 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade organizativa 

Econômico-financeiros 

Visitas das equipes 
multiprofissionais 

* 

Integração dos 
impressos 
assistenciais 

* 

Reinternações pelo 
mesmo agravo 

* 

Profissionais 
capacitados na 
construção do 
Plano Terapêutico 
Singular (PTS). 

* 

Nº de 
manifestações dos 
usuários quanto ao 
cuidado prestado 
pela equipe 
multiprofissional 
categorizados 
como denúncia ou 
reclamação 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 2 Modelo clínico assistencial insuficiente frente às necessidades da população 

NÓ CRÍTICO 10 A cultura organizacional não é focada no cuidado integral ao paciente 

RESULTADO ESPERADO  
Mudança do modelo vigente, médico e procedimento centrado, para um modelo pautado pelo trabalho interdisciplinar, orientado pelas 
necessidades dos usuários e humanizado, com incorporação das práticas da gestão da clínica, focalizando a efetividade, eficácia e eficiência, e 
padrões ótimos de qualidade. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

2.10.6 Priorizar a construção de 
PTS para usuários portadores de 
condições de saúde crônicas e 
agudas de alto risco. 

2.10.7 Desenvolver programas para 
alta de acordo com 
patologias/tratamentos que 
abranjam os cuidados a serem 
continuados no pós-alta. 

2.10.8 Desenvolver material 
didático orientado a continuidade 
dos cuidados em casa de forma 
acessível aos usuários. 

2.10.9 Capacitar as equipes 
assistenciais para as práticas 
educativas com foco nas de 
autocuidado. 

2.10.10 Estabelecer a alta 
responsável, realizando 
agendamentos necessários em 
interface com o Núcleo Interno de 
Regulação e em parceria com a 
equipe de atenção domiciliar. 

2.10.11 Elaborar protocolo de alta 
multiprofissional, com definição de 
cronograma de tratamento e 
tempos previstos de alta hospitalar 
responsabilizando a equipe de 
referência pelo gerenciamento das 
altas. 



 

 

 

Plano de ação do PDE. HUUFMA – Nó crítico 11 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 2 Modelo clínico assistencial insuficiente frente às necessidades da população 

NÓ CRÍTICO 11 Longa permanência do paciente por falta de estrutura da rede de atenção básica para continuidade do cuidado do paciente 

RESULTADO ESPERADO  
Redução da permanência hospitalar, com a desospitalização de pacientes crônicos, garantindo a continuidade do cuidado através de fluxos 
assistenciais bem definidos e pactuados com o gestor.  

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e Duração) 
Onde? 

Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

2.11.1 Implantação 
da Alta Hospitalar 
Regulada 

Existência de grande 
quantidade de 
pacientes crônicos 
internados 

 

Necessidade de 
encaminhamento 
para a Rede Básica 
de Saúde ou outras 
referências nos 
casos de média 
complexidade 

 

Necessidade de 
desospitalização de 
casos crônicos/ 
moradores do 
hospital 

 

Necessidade de 
otimização dos leitos 

Setor de Regulação e 
Avaliação em Saúde 

Iniciar em 
agosto/14 

(prazo de seis 
meses) 

Em todo o 
âmbito do 
HUUFMA, 
mantendo 
interface 
com a 
Central de 
Regulação 
Obstétrica, 
Neonatal e 
Pediátrica 
(CRONP). 

2.11.1.1 Mapear a Rede Básica de 
Saúde municipal 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade 
organizativa 

Índice de Giro do 
leito 

* 

Status da 
implantação da 
Equipe de Atenção 
Domiciliar 

2.11.1.2 Elaborar Fluxos assistenciais 
para paciente após alta hospitalar, 
articulado com as equipes de referência 

2.11.1.3 Pactuar os fluxos assistenciais 
com o Gestor Municipal 

2.11.1.4 Pactuar internamente com as 
equipes de referência 

2.11.1.5 Implantar a rotina do resumo de 
alta multiprofissional 

2.11.2 Implantação 
de uma equipe de 
Atenção Domiciliar 

Equipe da Gerência de 
Atenção à Saúde e 
Gerência de Ensino e 
Pesquisa 

Iniciar em 
março/15 

(prazo de seis 
meses) 

Unidades 
de Clínica 
Médica e 
Cirúrgica 

2.11.2.1 Conhecer uma experiência 
exitosa 

2.11.2.2 Definir diretrizes do serviço 

2.11.2.3 Elaborar o projeto, credenciando 
junto ao Ministério da Saúde, 
considerando a RDC nº 11 da ANVISA, 
de 26 de janeiro de 2006. 

2.11.2.4 Definir a composição da equipe 

2.11.2.5 Adquirir um veículo tipo utilitário 
para locomoção da equipe 

2.11.2.6 Aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares para o cuidado no 
domicílio 

2.11.2.7 Elaborar o Manual de Rotinas e 
Procedimentos 

2.11.2.8 Definir modelo de prontuário 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade 
organizativa 

Econômico-financeiro 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 2 Modelo clínico assistencial insuficiente frente às necessidades da população 

NÓ CRÍTICO 11 Longa permanência do paciente por falta de estrutura da rede de atenção básica para continuidade do cuidado do paciente 

RESULTADO ESPERADO  
Redução da permanência hospitalar, com a desospitalização de pacientes crônicos, garantindo a continuidade do cuidado através de fluxos 
assistenciais bem definidos e pactuados com o gestor.  

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e Duração) 
Onde? 

Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

2.11.2.9 Elaborar um programa de 
capacitação do cuidador 

2.11.2.10 Elaborar uma proposta de 
monitoramento do serviço 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 3 Estrutura Física, tecnológica e de pessoas insuficiente para garantia do funcionamento do HU. 

NÓ CRÍTICO 12 Gestão insuficiente de suprimentos para o funcionamento do HU 

RESULTADO ESPERADO  
Estrutura de logística e suprimentos com abastecimento regular, e no tempo oportuno, de materiais e Contratos de Serviços executados conforme 
estabelecido no edital, atendendo a demanda das equipes e reduzindo a judicialização. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

3.12 
Reestruturação da 
gestão dos 
processos da área 
de compras e 
contratos. 

Fragilidade no 
controle de 
insumos e na 
interface do setor 
de compras com 
áreas 
demandantes. 

 

Os processos de 
compras não 
atendem às 
necessidades da 
demanda. 

 

Falta de sistema de 
monitoramento de 
processo de 
compras de 
materiais e 
contratos de 
serviços. 

Gerência 
Administrativa e 
equipe 

Segundo 
semestre de 
2014 (03 meses) 

Administração, 
Divisão de 
Logística e 
Suprimentos. 

3.12.1 Adequar estrutura da área 
segundo proposta da EBSERH. 

Capacidade organizativa 

Percentual de 
pregões eletrônicos 
fracassados 

* 

Nº de processos de 
compras de 
materiais e 
contratos de 
serviços de caráter 
emergencial 
encerrados no mês 

* 

Percentual de 
Materiais 
Padronizados 

3.12.2 Montar nove (09) equipes para 
compras segundo classificação/grupo e 
expertise de trabalhadores já em 
atividade, incorporando os novos 
profissionais da área da saúde advindos 
do concurso realizado pela EBSERH. 

Conhecimento 

Capacidade organizativa 

3.12.3 Elaborar, de forma participativa 
com os profissionais da área de 
compras, as normas e procedimentos 
operacionais dos processos de 
aquisição e contratação de serviços. 

Conhecimento 

Capacidade organizativa 

3.12.4 Instituir uma comissão 
permanente de padronização de 
materiais. 

Poder 

Capacidade organizativa 

3.12.5 Atualizar a lista de padronização 
dos materiais utilizados no hospital. 

Poder 

Conhecimento 
Capacidade organizativa 

3.12.6 Viabilizar novo sistema 
informatizado para acompanhar todos 
os processos de aquisição, articulando 
com as áreas fins. 

Conhecimento 

Econômico-financeiro 

3.12.7 Estabelecer formas de 
monitoramento dos sistemas de 
compras e contratos incluindo 
fornecedores. 

Conhecimento 

Capacidade organizativa 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 3 Estrutura Física, tecnológica e de pessoas insuficiente para garantia do funcionamento do HU. 

NÓ CRÍTICO 13 Falta de planejamento dos projetos de atenção articulados com a ocupação dos espaços físicos 

RESULTADO ESPERADO  

Maior compreensão do espaço físico e dos fluxos atuais e planejados do hospital, permitindo avaliar quais são as melhores opções de obras 
considerando o crescimento de longo prazo do hospital e os projetos assistenciais programados; maior segurança no armazenamento e maior rapidez no 
acesso e compartilhamento de informações do acervo técnico; avaliação de maiores detalhes quanto aos custos e retornos de uma iniciativa de 
infraestrutura, permitindo melhor avaliação dos benefícios destas para o hospital; otimização da ocupação dos espaços. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós 
Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

3.13.1 Avaliação da 
infraestrutura física 
considerando o 
perfil assistencial 
atual e o planejado. 

Atualmente não 
há um acervo 
técnico da 
ocupação física 

 

Não existe um 
fluxo bem 
estabelecido de 
pleitos de obras 
de infraestrutura 

 

Inexistência de 
mapeamento de 
riscos 
relacionados à 
infraestrutura 
física 

 

Inexistência de 
um Plano Diretor 
Físico 

Gerência 
Administrativa com 
apoio da divisão de 
logística e 
infraestrutura 

1º semestre de 
2015 

Todo complexo 
hospitalar do 
HU 

3.13.1.1 Realizar mapeamento da 
infraestrutura física considerando: o 
Termo de Referência de Análise de 
Riscos da EBSERH; o perfil assistencial 
do HU e adequação da ocupação atual a 
finalidade da área. 

3.13.1.2 Desenvolver acervo técnico 
preferencialmente digital 

3.13.1.3 Estabelecer periodicidade para 
atualização do mapeamento realizado. 

3.13.1.4 Fazer ajustes na ocupação do 
espaço, considerando o mapeamento 
realizado. 

Poder 

Capacidade organizativa 

Conhecimento 

Econômico-financeiro 

Obras executadas 
e analisadas pelo 
grupo Permanente 
de Avaliação de 
demandas 

* 

Status do Acerto 
Técnico 

* 

Nº de eventos 
adversos 
relacionados à 
infraestrutura física 

3.13.2 Implantação 
do fluxo de pleitos 
de obras de 
equipamentos 
infraestrutura 

3.13.2.1 Criar Grupo Permanente de 
Avaliação de Demandas visando 
analisar as iniciativas prioritárias, 
considerando os projetos assistenciais, 
custos diretos, o orçamento previsto e 
disponível e as necessidades do 
hospital. 

3.13.2.2 Adotar fluxo de pleitos 
referentes a reformas e ampliações 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 3 Estrutura Física, tecnológica e de pessoas insuficiente para garantia do funcionamento do HU. 

NÓ CRÍTICO 13 Falta de planejamento dos projetos de atenção articulados com a ocupação dos espaços físicos 

RESULTADO ESPERADO  

Maior compreensão do espaço físico e dos fluxos atuais e planejados do hospital, permitindo avaliar quais são as melhores opções de obras 
considerando o crescimento de longo prazo do hospital e os projetos assistenciais programados; maior segurança no armazenamento e maior rapidez no 
acesso e compartilhamento de informações do acervo técnico; avaliação de maiores detalhes quanto aos custos e retornos de uma iniciativa de 
infraestrutura, permitindo melhor avaliação dos benefícios destas para o hospital; otimização da ocupação dos espaços. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós 
Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos Críticos) 
Qual indicador? 

3.13.3 Implantação 
de gestão de riscos 
relacionados à 
infraestrutura física 

3.13.3.1 Implantar Comissão de Riscos, 
estabelecendo as atribuições de cada 
um de seus integrantes. 

3.13.3.2 Mapear e classificar riscos 

3.13.3.3 Elaborar procedimento para 
identificação e notificação de riscos 

3.13.3.4 Elaborar relatórios trimestrais 
sobre notificação e medidas tomadas de 
gerenciamento de riscos 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 3 Estrutura Física, tecnológica e de pessoas insuficiente para garantia do funcionamento do HU. 

NÓ CRÍTICO 14 Sistema de Gestão de equipamentos insuficiente para atender as demandas do HU. 

RESULTADO ESPERADO  

Consolidação, acessibilidade e disponibilização de informações atualizadas sobre os equipamentos médico-hospitalares, permitindo consultas e análises 
da situação atual do parque tecnológico; padronização e formalização dos pleitos do hospital no que tange à aquisição de equipamentos médico-
hospitalares; maior qualidade na especificação técnica e na avaliação dos impactos diretos de uma iniciativa relacionada a equipamentos médico-
hospitalares, permitindo melhor acompanhamento das iniciativas e maior compreensão do orçamento dos projetos; parque tecnológico em condições de 
apoiar o itinerário terapêutico dos usuários nas diferentes Linhas de Cuidado. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós 
Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

3.14.1 Avaliação do 
parque tecnológico 
do HU 
considerando o 
perfil assistencial 
atual e o planejado. 

Atualmente não 
há um inventário 
dos 
equipamentos 
médicos 
hospitalares 

Não há um fluxo 
efetivo de 
aquisição 
planejada de 
equipamentos 
médico-
hospitalares, 
articulado ao 
perfil assistencial 
do HU 

Não existe um 
programa de 
manutenção 
preventiva e 
corretiva para 
totalidade dos 
equipamentos 
médico 
hospitalares 

Ocorre 
interrupção na 
execução dos 

Gerência 
Administrativa, Setor 
de Engenharia Clínica 
e NATS. 

1º semestre de 
2015 

Todo complexo 
hospitalar do 
HU 

3.14.1.1 Realizar inventariação do parque 
tecnológico do HU considerando o perfil 
assistencial do HU e a atual condição de uso dos 
equipamentos médico-hospitalares. 

3.14.1.2 Desenvolver acervo técnico 
preferencialmente digital 

3.15.1.3 Estabelecer periodicidade para 
atualização do inventário realizado. 

Poder 

Conhecimento 

Capacidade 
organizativa 

Econômico- 
financeiro 

Taxa de 
manutenções 
realizadas versus 
planejadas 

* 

Percentual de 
demandas 
atendidas de 
aquisição de novos 
equipamentos 
médico-hospitalares 
versus as 
solicitadas 

* 

Disponibilidade 
percentual do 
equipamento 
médico hospitalar 

3.14.2 Implantação 
do fluxo de pleitos 
de aquisição de 
equipamentos 
médico-
hospitalares 

3.14.2.1 Criar Grupo Permanente de Avaliação de 
Demandas visando analisar as iniciativas 
prioritárias, considerando os projetos 
assistenciais, custos diretos, o orçamento previsto 
e disponível e as necessidades do hospital. 

3.14.2.2 Adotar fluxo de pleitos referentes à 
aquisição de equipamentos médico-hospitalares. 

3.14.2.3 Dimensionar as iniciativas de aquisição 
de equipamentos médico-hospitalares visando um 
planejamento. 

3.14.3 
Reestruturação de 
um programa de 
manutenção 
preventiva e 
corretiva de 
equipamentos 

3.14.3.1 Planejar as manutenções preventivas a 
partir do inventário do parque tecnológico 
realizado. 

3.14.3.2 Estabelecer rotinas de gerenciamento da 
manutenção preventiva e corretiva 

3.14.3.3 Estabelecer rotinas para o 
gerenciamento de contratos de manutenção 
corretiva e preventiva 

3.14.3.4 Construir checklist de execução de 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PLANO DE AÇÃO 

MACROPROBLEMA 3 Estrutura Física, tecnológica e de pessoas insuficiente para garantia do funcionamento do HU. 

NÓ CRÍTICO 14 Sistema de Gestão de equipamentos insuficiente para atender as demandas do HU. 

RESULTADO ESPERADO  

Consolidação, acessibilidade e disponibilização de informações atualizadas sobre os equipamentos médico-hospitalares, permitindo consultas e análises 
da situação atual do parque tecnológico; padronização e formalização dos pleitos do hospital no que tange à aquisição de equipamentos médico-
hospitalares; maior qualidade na especificação técnica e na avaliação dos impactos diretos de uma iniciativa relacionada a equipamentos médico-
hospitalares, permitindo melhor acompanhamento das iniciativas e maior compreensão do orçamento dos projetos; parque tecnológico em condições de 
apoiar o itinerário terapêutico dos usuários nas diferentes Linhas de Cuidado. 

O que fazer? 

[Ação(es)] 

Porque fazer? 

(Nós 
Explicativos) 

Quem vai fazer? 

(Responsável/área) 

Quando fazer? 

(Início e 
Duração) 

Onde? 
Como fazer? 

(Atividades) 

Quanto custa? 

(Recursos 
Críticos) 

Qual indicador? 

planos 
terapêuticos em 
função de atraso 
na reparação de 
equipamentos. 

contrato de manutenção corretiva e preventiva, 
preenchendo com periodicidade pré-definida. 

3.14.3.5 Adquirir um sistema informatizado para 
apoio às atividades de manutenção 

 


