
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROPA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 

 

 

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES/METAS  

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE – PDU 

ANO BASE - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 

 

 

Plano de Ação e metas atualizada com base na 1ª Avaliação do PDU da DIRPLAN. 

 

Objetivos estratégicos do 
PDI da UFSB 2020-2024 

Ações táticas do PDU da 
Dirplan 

Indicadores do PDU 
Fórmula do indicador do 

PDU 

Metas 

2021 2022 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: 
Promover ações visando maior 

transparência das ações e resultados 
institucionais 

Ação 01 – Publicar no site da UFSB 
informações referentes ao orçamento 

e o andamento da sua execução  

Quantidade de Relatórios/Painéis 
Publicados no ano 

Somatório dos relatórios e painéis 
publicados no ano. Quanto maior 

melhor. 
5 5 

Ação 02 – Publicar os processos 
mapeados da unidade 

Quantidade de Processos publicados 
Somatório dos processos mapeados 
publicados nas páginas das unidades 
da DIRPLAN. Quanto maior melhor. 

22 8 

Ação 03 – Publicar no site da UFSB as 
notas explicativas da CCF 

trimestralmente e o cronograma de 
pagamento mensal 

Quantidade de Relatórios da 
Coordenação Contábil Financeira 

publicados 

somatório dos relatórios contábeis 
publicados na página da unidade. 

Quanto maior melhor. 
16 16 

Ação 04 - Implantar metodologia de 
apuração de custos na UFSB 

Percentual da Metodologia 
desenvolvida 

Percentual calculado com base no 
total de atividades realizadas para 
implantar a metodologia de custos 

dividido pelo total de atividades 
planejadas para a implantação, 

multiplicado por 100. Quanto maior 
melhor. 

80% 20% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: Ampliar a 
qualificação do corpo técnico  

Ação 01 - Capacitar os servidores na 
área de planejamento e orçamento, 
contabilidade, finanças, convênios, 

diárias e passagens e gestão de 
eventos 

Taxa de servidores da Dirplan 
capacitados anualmente 

Porcentagem:(Total de servidores 
capacitados/Total de servidores 

Dirplan) * 100. Quanto maior melhor. 
50% 75% 

Ação 02 – Realizar networking com 
outras Universidades/órgãos e/ou 

visitas técnicas  

Taxa de servidores da Dirplan que 
realizaram visita técnica (virtual ou 

presencial) a outra instituição 

Porcentagem: (Total de servidores 
que realizaram visita técnica (virtual 
ou presencial)/Total de servidores 

Dirplan) * 100. Quanto maior melhor. 

50% 25% 

Ação 03 - Realizar rodízio de 
servidores pelos setores da DIRPLAN 

Taxa de servidores da dirplan que 
realizaram rodízio entre outros 

setores durante o ano 

Porcentagem: (Total de servidores da 
realizaram rodízio entre outros 
setores/Total de servidores da 
DIRPLAN) * 100. Quanto maior 

melhor. 

25% 25% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: 
Promover a melhoria dos processos 

administrativos 

Ação 01 – Mapear os processos da 
unidade  

Quantidades de 
processos mapeados 

Somatório de processos mapeados 
nas unidades da DIRPLAN. Quanto 

maior melhor. 
3 3 

Ação 02 – Gerenciar os Riscos dos 
processos mapeados  

Quantidade de Processos com riscos 
mapeados 

Somatório dos processos das 
unidades que tiveram os riscos 

mapeados. Quanto maior melhor 
4 6 

Quantidade de riscos detectados 
Somatório dos riscos detectados nos 

processos já mapeados. Quanto 
menor melhor. 

- 30 

 


