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Planejamento

na UFRGS

PLANEJAMENTO ANUAL DA 

UNIDADE

PLANO DE 

GESTÃO

PDI
10 anos

4 anos

1 ano





• Equipe responsável pela organização 

do processo

• Participação da equipe na construção 

dos planos estratégico e tático

• Apoio da Direção

• Aprendizagem em serviço

• Experiência em gestão por processos

Condições



• Sistema de Planejamento voltado para 

prestação de contas

• Vinculação com a avaliação de 

desempenho

• Cultura de planejamento incipiente

• Diversidade e dimensão da unidade

Limitações



Construir um planejamento:

• participativo e coletivo

• alinhado às prioridades da UFRGS

• factível e desafiador

Objetivos



• Propiciar uma visão holística da PROGESP

• Processo reflexivo e com visão estratégica

• Padronizar a informação

• Fortalecer a comunicação interna

• Fortalecer a cultura de planejamento

Objetivos



PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

DO PLANEJAMENTO



Reunião com a Direção 

sobre prioridades1°



Reuniões com departamentos

(+ e-mail com base e dicas)
2°

Reunião com a Direção 

sobre prioridades1°



Reuniões com departamentos

(+ e-mail com base e dicas)
2°

Reunião com a Direção 

sobre prioridades1°

Capacitação aos servidores3°



Reuniões com departamentos

(+ e-mail com base e dicas)
2°

Reunião com a Direção 

sobre prioridades1°

Capacitação aos servidores3°

Construção do Planejamento 

pelas equipes
4°



1.  Qual a questão a ser abordada?

2.  Como se pretende resolver a questão?

3.  O que precisa ser feito para se atingir o 

objetivo?

4.  Como pode ser medido/acompanhado o 

alcance do objetivo?

Identificação das prioridades

Definição do objetivo

Identificação das etapas de trabalho

Construção dos indicadores





Análise e compilação do 

Planejamento5°



Validação do Planejamento 

com a Direção6°

Análise e compilação do 

Planejamento5°



Validação do Planejamento 

com a Direção6°

Análise e compilação do 

Planejamento5°

Apresentação do 

Planejamento para os gestores
7°



Validação do Planejamento 

com a Direção6°

Análise e compilação do 

Planejamento5°

Apresentação do 

Planejamento para os gestores
7°

Divulgação, por e-mail, para 

todos os servidores
8°



Validação do Planejamento 

com a Direção6°

Análise e compilação do 

Planejamento5°

Apresentação do 

Planejamento para os gestores
7°

Divulgação, por e-mail, para 

todos os servidores
8°

Inserção dos dados no Sistema 

de Planejamento da UFRGS
9°



ACOMPANHAMENTO DA 

EXECUÇÃO DAS METAS



Encontros trimestrais

Acompanhamento 
sob demanda

Acompanhamento 
de projetos críticos

Experiências



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

DAS METAS





40%Grau de cumprimento 

das metas

Avaliação de Desempenho dos TAEs



RESULTADOS E 

APRENDIZADOS



Resultados

• Construção de projetos

• Levantamento de dados x indicadores

• Alinhamento com os planos estratégico e tático

• Mudança cultural e Visão sistêmica

• Integração dos setores



Aprendizados

• Acompanhamento

• Participação de todos os servidores no processo

• Construção integrada entre as áreas

• Medição de desempenho dos processos



PAINEL DE INDICADORES 

DE PROCESSOS DE 

GESTÃO DE PESSOAS



abordagem

Fonte: Heckl e Moormann (2010)



1. Identificação dos processos de gestão de pessoas

4. Avaliação e seleção dos indicadores

2. Definição dos objetivos e Fatores Críticos de Sucesso (FCSs) dos processos

3. Identificação dos indicadores de desempenho dos objetivos e FCSs

5. Definição da forma de apuração e dos parâmetros dos indicadores

6. Definição do modelo de sistema de medição de desempenho

Pesquisa documental sobre a organização
Trabalhos científicos sobre gestão de pessoas

Mapeamento dos grandes processos de gestão de pessoas

etapas



1. Identificação dos processos de gestão de pessoas

4. Avaliação e seleção dos indicadores

2. Definição dos objetivos e Fatores Críticos de Sucesso (FCSs) dos processos

3. Identificação dos indicadores de desempenho dos objetivos e FCSs

5. Definição da forma de apuração dos indicadores

6. Definição do modelo de sistema de medição de desempenho

Planejamentos estratégico, tático e operacional
Serviços prestados pela unidade responsável 

Caracterização dos processos

etapas



1. Identificação dos processos de gestão de pessoas

4. Avaliação e seleção dos indicadores

2. Definição dos objetivos e Fatores Críticos de Sucesso (FCSs) dos processos

3. Identificação dos indicadores de desempenho dos objetivos e FCSs

5. Definição da forma de apuração dos indicadores

6. Definição do modelo de sistema de medição de desempenho

Coleta de dados junto aos setores envolvidos nos processos 
Relatórios de prestação de contas da unidade 

Recomendações da literatura sobre o tema

etapas



1. Identificação dos processos de gestão de pessoas

4. Avaliação e seleção dos indicadores

2. Definição dos objetivos e Fatores Críticos de Sucesso (FCSs) dos processos

3. Identificação dos indicadores de desempenho dos objetivos e FCSs

5. Definição da forma de apuração e dos parâmetros dos indicadores

6. Definição do modelo de sistema de medição de desempenhoFatores avaliativos: utilidade, simplicidade, disponibilidade, 
tempestividade, confiabilidade da fonte e confiabilidade 

metodológica. 

etapas



1. Identificação dos processos de gestão de pessoas

4. Avaliação e seleção dos indicadores

2. Definição dos objetivos e Fatores Críticos de Sucesso (FCSs) dos processos

3. Identificação dos indicadores de desempenho dos objetivos e FCSs

5. Definição da forma de apuração e dos parâmetros dos indicadores

6. Definição do modelo de sistema de medição de desempenho

Leis e normativas internas que regem os processos 
Séries históricas de dados

Padrões recomendados pela literatura

etapas



1. Identificação dos processos de gestão de pessoas

4. Avaliação e seleção dos indicadores

2. Definição dos objetivos e Fatores Críticos de Sucesso (FCSs) dos processos

3. Identificação dos indicadores de desempenho dos objetivos e FCSs

5. Definição da forma de apuração dos indicadores

6. Definição do modelo de sistema de medição de desempenho

Testes de layout
Periodicidade para levantamento dos dados e revisão do sistema

Responsáveis pela manutenção do sistema

etapas



processos de

gestão de pessoas



Selecionar pessoas atendendo 

às necessidades da instituição e 

promovendo o seu acolhimento 
e integração.

Elaboração e execução do edital

Agilidade na reposição de vagas

Análise do perfil e alocação

Ações de integração no trabalho

OBJETIVO

FATORES

CRÍTICOS

DE SUCESSO

agregar pessoas



Adaptado de: 

MPOG (2012) 

e BPM CBOK (2013)

avaliação e seleção

dos indicadores



sistema de medição

de desempenho



sistema de medição

de desempenho



sistema de medição

de desempenho





Núcleo de Planejamento e Gestão

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

npg@progesp.ufrgs.br 

(51) 3308.4363 / 4753


