
FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – FORPLAD
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

PROPOSTA DE PLANEJAMENTO 2014/2015

PLANO DE AÇÃO  -  2014/2015

Projetos Objetivos Específicos Ações Específicas Responsável Sit.(*)

Realizar levantamento qualitativo das áreas de Planejamento e Avaliação das IFES. GT jun-ago 1

Avaliar estrutura de pessoal das áreas e suas competências. GT jun-ago 1

Levantar os modelos organizacionais das áreas de planejamento e avaliação nas IFES. GT jun-ago 1

GT jun-ago 1

GT jul-set 1

GT jul-set 1

Incentivar e disseminar a cultura do Planejamento. GT 2014/2015 1

GT 2014/2015 1

Realizar painéis com o  Ministério da Educação (MEC) e  ANDIFES. GT 2014/2015 1

GT 2014/2015 1

Realizar painéis sobre concepções e metodologias de Planejamento e Avaliação. GT 2014/2015 1

GT 2014/2015 1

GT 2014/2015 1

GT jun-ago 1

GT 2014/2015 1

Promover o intercâmbio entre as IFES. GT 2014/2014 1

Disseminação de boas práticas das IFES

GT jun-ago 1

GT 2014/2015 1

GT jun-ago 1

GT jun-ago 1

Ensino a Distância  (EAD)

Levantar situação atual dos núcleos de  EaD nas IFES.

Realizar levantamento das IFES que  hoje apresentam núcleos de EaD funcionantes. GT jun-ago 1

GT jun-ago 1

Avaliar pesquisa realizada buscando identificar pontos ainda carentes de informações. GT jul-set 1

Consolidar e divulgar o estudo realizado. GT jul-nov 1

(*) Situação da ação: (1) Não iniciada

(2) dentro do prazo ou em andamento

(3) concluída

(4) atrasada

 Período 
Execução

Estruturação organizacional e administrativa das 
áreas de Planejamento e Avaliação das IFES

Realizar diagnóstico da estrutura e objetivos da área de Planejamento e 
Avaliação das IFES.

Analisar modelos de estruturas organizacional e administrativa de 
Planejamento e Avaliação das IFES. Analisar elementos comuns e diferentes das áreas de planejamento e avaliação nas 

IFES.

Propor modelo de estrutura organizacional e administrativa  de Planejamento 
e Avaliação para as IFES.

Avaliar elementos essenciais que devem compor modelo de estrutura organizacional e 
administrativa de Planejamento e Avaliação para as IFES.

Construir modelo de estrutura organizacional e administrativa com elementos essenciais 
para as IFES.

Promover campanhas de incentivo e discussão sobre importância e valor do 
Planejamento para as IFES.

Painéis Institucionais com órgãos externos e internos 

Estreitar relações institucionais com órgãos externos para o desenvolvimento 
e consolidação do Planejamento e Avaliação das IFES.

Realizar painéis com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)  
e  Tribunal de Contas da União (TCU) sobre indicadores utilizados no Relatório de 

Gestão.  

Realizar painéis com representantes do Fórum de Pró-Reitores de Graduação 
(ForGRAD) sobre aluno equivalente / indicadores.

Criar espaços de reflexões para a progressiva institucionalização do 
Planejamento e da Avaliação como uma prática integrante das IFES.

Realizar painéis sobre a importância da integração do orçamento no processo de 
planejamento e avaliação.

Realizar painéis sobre os objetivos estratégicos da universidade. Refletir sobre o papel 
da universidade no contexto do ensino superior (IF /UF).    

Treinamento/Capacitação em Planejamento 
Estratégico e Avaliação para os gestores

Capacitar os Pró-reitores, diretores de unidade, chefes e coordenadores para 
o melhor desempenho de suas funções e atribuições.

Avaliar cursos de alta qualidade disponíveis sobre planejamento, acompanhamento e 
avaliação.

Promover cursos práticos de planejamento, acompanhamento e avaliação aplicado às 
IFES para os gestores.

Realizar encontros e visitas técnicas entre as IFES para conhecimento recíproco das 
áreas de planejamento.

Apresentar experiências das IFES de processos de planejamento e avaliação.

Propor calendário e estrutura de seminário para troca de experiências em planejamento 
e avaliação.

Realizar Seminário “Boas Práticas em Planejamento/Orçamento e Avaliação dos 
Resultados”. Criar banco de boas práticas.

Portal FORPLAD / Comissão de Planejamento e 
Avaliação

Divulgar institucionalmente as ações da Comissão de Planejamento e 
Avaliação.

Revitalizar e manter atualizada no Portal FORPLAD as ações da Comissão de 
Planejamento e Avaliação.

Tornar o portal referência para a gestão do conhecimento sobre planejamento e 
avaliação nas IFES (Banco de dados e áreas atualizadas)

Analisar principais benefícios, dificultadores e pontos de inovação na área de EaD para 
as IFES.

Ampliar pesquisa sobre EaD complementando os dados da pesquisa 
realizada .

Promover encontro para estudo e debate das informações obtidas pelo estudo sobre 
EaD.
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