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APRESENTAÇÃO

O campus Alegrete, em seus mais de 15 anos de existência, tem escrito
uma história de sucesso no ensino superior público brasileiro.

Sendo um dos dez campi da Universidade Federal do Pampa, tem
cumprido a missão institucional de promover, através do o ensino, a pesquisa e
a extensão a educação superior de qualidade, formando egressos
comprometidos com o desenvolvimento da região e do país.

Nessa trajetória foram incorporados novas atividades, servidores e
serviços, estando atualmente com sete cursos de graduação, três mestrados e
várias atividades técnicas sob sua responsabilidade.

Os desafios de implantação ainda não foram todos superados, muitas
atividades ainda dependem de infraestrutura, equipamentos e espaços
adequados, porém seu grande desenvolvimento em curto espaço de tempo se
deveu a dedicação de seus servidores e a cultura de trabalho e inovação do
campus, que contagia seus alunos, colaboradores terceirizados e comunidade.

O campus conta hoje com mais de 12 mil metros de área construída,
diversos laboratórios e grupos de pesquisa, além de serviços como restaurante
universitário e uma casa de estudante, cuja obra ainda precisa ser finalizada.

O campus Alegrete foi o embrião de atividades técnicas de grande
importância para a universidade, como a criação do hoje Departamento de
Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC, do Parque Científico e
Tecnológico do Pampa – PAMPATEC e da atual Coordenação de Infraestrutura
da UNIPAMPA. Estruturas como as da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação e da
Coordenadoria de Educação à Distância, também tiveram seus embriões
organizacionais com servidores do Campus Alegrete.

O campus Alegrete, por meio de suas diversas atividades inseriu-se na
comunidade local e regional por meio de representações em diversos
conselhos, pela atuação em comissões e por meio de acordos de cooperação e
convênios que aproximam a universidade da sociedade, conectando saberes e
ações em prol da realização da missão institucional.



PLANEJAMENTO NO CONTEXTO ATUAL DO CAMPUS

O processo de planejamento pode ser resumido em várias ações
coordenadas para fixar objetivos e alcançar resultados. Está ligado ao poder
transformador da ação humana, que começa a partir da visão do futuro que se
pretende, empreendendo esforços para sua concretização.

Em comparação, é como um barco que navega em águas, por vezes
calmas, por vezes turbulentas, onde o planejamento é como a rota marítima
traçada para chegar a um ponto específico, ajustando a rota sempre que
necessário.

Vários processos de planejamento já foram empreendidos pela
universidade e também pelo campus, nesta breve trajetória, acumulando
dados, informações e conhecimentos sobre seus processos, sobre sucessos e
fracassos em termos de alcance de resultados.

O contexto atual atípico, provocado pela pandemia de covid-19, fez com
que muitos paradigmas fossem quebrados, forçando a universidade a se
adaptar a uma realidade de isolamento social e a replanejar suas ações de
uma forma radical, de maneira a continuar ofertando seus serviços de forma
remota, sem com isso abrir mão da qualidade.

Nenhuma organização pública ou privada ficou imune aos efeitos
causados pela pandemia, porém, por um viés positivo a pandemia evidenciou a
capacidade de resiliência das organizações. Como uma instituição pública de
ensino, pesquisa e extensão, a responsabilidade da UNIPAMPA foi muito além
da própria sobrevivência, sendo atuante nas questões sanitárias e
desenvolvimento de soluções nas diversas áreas para superação das
dificuldades enfrentadas pela sociedade.

Da produção de álcool gel até softwares de aplicação no contexto do
isolamento social, as ações da UNIPAMPA, em todos os seus campi,
demonstraram o comprometimento com as questões sociais, nas quais o
conhecimento universitário tem a fórmula total ou parcial para solução ou
minimização dos problemas.

Se por um lado, os planejamentos foram testados, o contexto atual
também trouxe novas perspectivas, onde as análises do ambiente interno e
externo ganharam ainda mais importância e as ações a necessidade de maior
velocidade de implementação.



As pessoas também estão buscando novas formas de planejar o futuro,
com mais visão humana e de sustentabilidade de negócios e do meio
ambiente, já que a pandemia nos mostrou o quanto a natureza pode nos
ameaçar, caso ultrapassemos os limites impostos por ela.

PROCESSOS DE PLANEJAMENTO

O campus Alegrete sempre contribuiu ativamente nos processos de
planejamento da UNIPAMPA, foi assim no Projeto Institucional (PI) de
2009/2013 e nos Projetos de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018 e
2019-2023. Em todos, a missão e visão se traduzem em frases que remetem a
atual missão e visão da universidade do PDI 2019-2023:

MISSÃO – A UNIPAMPA, através da integração entre ensino, pesquisa e
extensão, assume a missão de promover a educação superior de qualidade,
com vista à formação de sujeitos comprometidos e capacitados para atuar em
prol do desenvolvimento regional, nacional e internacional.

VISÃO - A UNIPAMPA busca constituir-se como instituição acadêmica de
reconhecida excelência, integrada e comprometida com o desenvolvimento
sustentável, com o objetivo de contribuir na formação de cidadãos para atuar
em prol da região, do país e do mundo.

Em 2012 o campus realizou uma experiência de planejamento
estratégico que fixou objetivos, metas, indicadores, prazos e responsáveis,
sendo um processo exitoso na questão de pensar o campus e seu futuro. Bem
como de coordenar o alcance de objetivos.

O processo ousou uma visão como campus, mais delineada que a visão
da universidade e que permanece atual no contexto de demandas crescentes
por tecnologias, inovações e empreendedorismo.

Visão do Planejamento Campus 2013-2016 - Constituir-se como campus
universitário moderno de reconhecida excelência no ensino, pesquisa e
extensão, fomentador do empreendedorismo e da inovação como meio de
desenvolvimento sustentável da região e do país.

Toda essa experiência faz com que o campus tenha mais condições de
realizar um planejamento focado em resultados, leve em termos de processo e
ágil em termos de respostas às soluções necessárias, embora tenhamos que



considerar que, em se tratando de instituição pública, os tempos são maiores
para que o processo todo seja realizado de forma participativa.

Para esse novo ciclo de planejamento a proposta é trabalhar usando o
processo de fixação de Objetivos e Resultados Chave conhecido como OKR
(Objectives and Key Results), metodologia surgida ainda nos anos 90 e
utilizada por grandes corporações, não prescindindo de outras também
adequadas ao contexto da universidade como a Análise de Riscos, se essa for
necessária e eficaz.

O princípio norteador do processo de planejamento de 2021 foi que já
temos objetivos fixados no PDI 2019-2023 e no plano de gestão, da direção
atual do campus, que foi eleita sob análise de propostas e objetivos para o
quadriênio 2021/2024.

Havendo objetivos, metas e resultados esperados nesses dois
planejamentos, não há porque o processo partir do zero, uma vez que o
planejamento é ato contínuo que se retroalimenta com autoavaliações e
replanejamentos, dentro de um ciclo de planejamento, ação, controle e
avaliação para novo planejamento.

Outro aspecto importante deste novo ciclo é a afirmação da missão
institucional e da visão no PDI da UNIPAMPA, como sendo a base norteadora
as ações institucionais, permitindo ao campus, dentro de um contexto cada vez
mais necessário de empreendedorismo e inovação, continuar com uma visão
que fomente esses dois aspectos, como forma de alcançar o desenvolvimento
sustentável da região e do país.

ANÁLISE AMBIENTAL

A análise ambiental é um importante momento de reflexão sobre as
forças e fraquezas do ambiente interno e sobre as ameaças e oportunidades
do ambiente externo.

É o momento onde paramos para refletir sobre o que estamos fazendo,
como estamos fazendo e o que temos para melhorar, aproveitando as
oportunidades e buscando minimizar as ameaças dos fatores que não estão
sob nosso controle.

Muito já tem sido feito em termos de melhorias de processos e fixação
de objetivos, mas sempre temos pontos fracos que precisam de atenção, bem



como temos forças que precisamos conhecer para melhor aproveitar nosso
potencial como instituição.

Esse modelo de análise baseado em fatores internos e externos é
conhecido como matriz SWOT ou matriz FOFA, por trabalhar forças,
oportunidades, fraquezas e ameaças.

A análise ambiental levou em consideração a visão da universidade e do
campus, baseada em o conhecimento tácito e explícito dos servidores
externados em reuniões com a finalidade específica de se avaliar e pensar
cenários e contextos externos que possam afetar as nossas funções ou
objetivos.

Os pontos fortes, fracos, as oportunidades e ameaças estão
relacionados abaixo, sendo o extrato da reflexão coletiva dos servidores do
campus, realizadas em setembro/2021.

Forças

1 Campus com cursos voltados à área de tecnologia

2 Cultura organizacional voltada à antecipação e resolução de problemas

3 Potencial de sinergia entre os cursos ou complementação entre os cursos

4 Qualificação dos docentes e técnicos

5 Localização urbana do campus na cidade de Alegrete

6 Apoio institucional através de recursos por editais aos grupos de pesquisa

7 Perfil de jovens pesquisadores (corpo docente)

8
Proximidade com o pampatec, com o Dpto de TIC e com a divisão de obras da
universidade

9 Espaço em área para crescimento (46ha)
1
0 Área experimental do curso de Engenharia Agrícola na área do campus

Fraquezas

1 Falta de atualização dos softwares e de hadwares dos laboratórios

2
Laboratórios e grupos de pesquisa com falta de equipamentos ou equipamentos
defasados

3 Problemas de infraestrutura tecnológica (equipamentos de rede e wireless)

4 Falta de espaços físicos apropriados para laboratórios especializados do campus

5 Falta de estratégias para captação de alunos

6 Falta de moradia estudantil (obra da casa estudante paralisada)

7 Falta de uma fundação de apoio



8 Falta de alinhamento dos docentes e técnicos com o planejamento do campus

9 Acompanhamento dos processos de planejamento estratégico

10 Dificuldades em realizar parcerias com setor privado por excesso burocracia

11 Comunicação externa - falta de um setor de comunicação no campus

Oportunidades

1
Demanda crescente de tecnologia no agronegócio (agricultura e pecuária de
precisão, agricultura 4.0)

2 Potencial eólico e fotovoltaico na região (energias renováveis)

3 Curricularização da extensão e UNIPAMPA Cidadã

4 Ensino híbrido pós-pandemia

5
Tecnologias disponíveis para acesso remoto à comunidades distantes para
divulgação dos cursos e campus

6 Recursos disponíveis para pesquisa e inovação com a iniciativa privada

7 Demanda mundial por tecnologias e inovações

8 Fomento ao empreendedorismo

Ameaças

1 Baixa procura de alunos pelos cursos do campus

2
Concorrência com cursos na modalidade à distância, nas áreas de engenharia e
computação

3 Orçamento não prioriza a educação superior (universitária)

4 Instabilidade política em relação à educação superior

5 Políticas governamentais que reduzem o orçamento da educação

6 Crise econômica

7 Pandemia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Conforme acordado com os servidores do campus, em reuniões de
planejamento realizadas pelo google meet, os objetivos estratégicos fixados no
plano de gestão da direção do campus, referenciados aos objetivos constantes
do PDI da universidade, foram analisados.

Os objetivos foram apresentados por níveis ou áreas estratégicas do
campus, sendo que os mesmos poderiam ser alterados, modificados ou
excluídos, conforme o entendimento do grupo de servidores participantes,



baseado na análise ambiental realizada, na missão e visão da universidade e
do campus.

Os processos de auto avaliação da universidade, que trazem a avaliação
de alunos e servidores sobre as principais áreas da universidade permearam
todo o processo de planejamento, já que os coordenadores de curso de
graduação e a direção tiveram acesso aos relatórios institucionais e elencaram
as providências necessárias.

Os processos de planejamento, já em curso, como os das
pós-graduações, também foram lembrados e assimilados pela participação dos
coordenadores da pós, presentes nas reuniões de planejamento.

Conforme mencionado anteriormente, a metodologia utilizada baseou-se
na utilização de OKRs (Objectives and Key Results ou Objetivos e Resultados
Chave em português) em reuniões participativas de planejamento. E na
definição de KPIs (Key Performance Indicator ou Indicadores Chaves de
Desempenho em portugês) definidos pela direção do campus, para controle e
avaliação dos objetivos fixados.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A GRADUAÇÃO

Objetivo 1: Melhorar o processo de divulgação dos cursos de graduação
para captação de novos estudantes.

Objetivo PDI: Aperfeiçoar os processos de comunicação interna e externa.

Resultados Chaves

1. Levantamento dos contatos de escolas do estado para divulgação dos
cursos e criação de materiais para divulgação.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus



Recursos necessários: matriz do campus para material de divulgação e pessoal
para buscar os dados e contatos de escolas de ensino médio públicas e
privadas.

KPIs: lista de contatos das escolas atualizadas; número de e-mails enviados;
retornos sobre os envios; materiais produzidos e distribuídos.

2. Criação de um grupo responsável pela de divulgação dos cursos e
ingressos.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus e coordenadores de curso.

Recursos necessários: matriz do campus para material de divulgação e pessoal
para desenvolvimento das ações de divulgação.

KPIs: grupo criado ou grupos criados; ações dos grupos durante o período.

3. Fechamento das vagas nos editais regulares SISU/ENEM - ocupação das
vagas

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus, Comissões de curso, Coordenadores de
Curso.

Recursos necessários: pessoal para trabalhar no monitoramento em tempo real
da ocupação das vagas, na organização e na realização de ações pontuais em
escolas, eventos, na universidade e ministérios, andifes, etc..

KPIs: ocupação maior ou igual a 80% das vagas ofertadas nos ingressos do
período.



Objetivo 2. Operacionalizar o processo de auto-avaliação dos cursos de
graduação para definição de estratégias de gestão no âmbito do campus.

Objetivo PDI: Desenvolver mecanismos de aperfeiçoamento aos processos de
gestão.

Resultados Chaves

1. Realização da autoavaliação dos cursos de graduação com base em
metodologia semelhante à dos cursos de pós-graduação.

Prazo 12 meses - 24 meses

Avaliação: trimestral

Competência: coordenações de curso e direção do campus

Recursos necessários: pessoal para realizar o processo de autoavaliação.

KPIs: processo definido; instrumento de autoavaliação definido; autoavaliação
realizada

Objetivo 3: Operacionalizar práticas que diminuam a retenção e evasão
dos cursos de graduação.

Objetivo PDI: acompanhar o discente da universidade

Resultados Chaves

1. Definições a cargo da Comissão Local de Análise da Evasão e Retenção -
CLAER

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: CLAER

Recursos necessários: a cargo da CLAER

KPIs: a cargo da CLAER



Objetivo 4. Fomentar a utilização efetiva de novos ambientes, tecnologias
e metodologias para o processo de ensino e aprendizagem

Objetivo PDI: aperfeiçoar o ensino de graduação

Resultados Chaves

1. Definir as principais necessidades em termos de ambientes e recursos
necessários e principais metodologias que precisam ser efetivadas.

Prazo 12 meses - 24 meses

Avaliação: trimestral

Competência: coordenações de curso e direção do campus

Recursos necessários: pessoal para realizar os levantamentos

KPIs: levantamento de necessidades e definição dos equipamentos e espaços
disponíveis para implantação dos ambientes e tecnologias; metodologias,
ambientes e tecnologias em uso.

2. Alocação dos espaços e aquisição dos equipamentos necessários

Prazo 12 meses - 24 meses

Avaliação: trimestral

Competência: coordenações de curso e direção do campus

Recursos necessários: pessoal para as alocações e aquisições;

KPIs: ambientes e tecnologias disponíveis para implantação de metodologias
novas para o ensino e aprendizagem.

Objetivo 5. Buscar mais parcerias com as instituições públicas e iniciativa
privada para oportunizar estágios obrigatórios e não obrigatórios para os
estudantes.

Objetivo PDI:



Resultados Chaves

1. Mapeamento das principais áreas de estágios no município e região

Prazo 12 meses - 24 meses

Avaliação: trimestral

Competência: coordenações de curso e direção do campus

Recursos necessários: pessoal para realizar o mapeamento.

KPIs: mapeamento realizado

2. Acordos de cooperação para estágios no município e região com empresas
e instituições com potencial para ofertar os estágios

Prazo 12 meses - 24 meses

Avaliação: trimestral

Competência: coordenações de curso; setor de estágios  e direção do campus

Recursos necessários: pessoal para realizar os contatos e acordos.

KPIs: contatos realizados; empresas e instituições com processos em
andamento; acordos assinados.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivo 1 - Melhorar o processo de divulgação interna e externa dos
cursos de pós-graduação para captação de novos estudantes.

Objetivo PDI: aperfeiçoar os processos de comunicação interna e externa

Resultados Chaves:



1. Levantamento dos instituições com potencial de alunos para a
pós-graduação no Brasil e em países vizinhos

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Secretarias das pós-graduações e coordenações dos
programas.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: lista das instituições com dados e informações; divulgação de dados e
informações sobre cursos com potencial de alunos para as pós-graduações do
campus; informações sobre contatos realizados ou ingressos após os contatos.

2. Mídias sociais atualizadas com informações para os interessados.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção e coordenação dos programas.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: sites dos programas atualizados; duas informações relevantes por mês
de cada programa, veiculadas nas mídias sociais.

3. Realização do 2° fórum da pós-graduação.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Coordenadores dos programas

Recursos necessários: matriz do campus para materiais relacionados ao
evento.



KPIs: grupo responsável instituído; data e programação do evento definidas;
folder do evento;  convites enviados.

4. Bolsas disponíveis para a pós-graduação (institucional)

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus  e coordenadores de curso

Recursos necessários: recursos institucionais para bolsas aos discentes e
recursos de empresas privadas, via fundação, para bolsas aos discentes.

KPIs: incremento no número de bolsas de cada programa; número de bolsas
obtidas via fundação de apoio.

5. Oferta de componentes de forma remota (rever as normas e infraestrutura)

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Coordenações dos programas devem encaminhar proposta para
conselho dos programas.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: programa(s) da(s) disciplina(s) que serão ofertadas; alocação docente;
oferta no sistema; sala equipada para uso da pós-graduação.

6. Adesão ao programa PROMOVER ANDIFES.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: coordenação acadêmica e coordenadores dos programas.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.



KPIs: definição das disciplinas a serem ofertadas; proposta de adesão
protocolada; número de alunos participantes.

Objetivo 2 - Buscar e estabelecer parcerias com as instituições públicas e
a iniciativa privada, para fomentar a pesquisa e o aporte de auxílios para
estudantes da pós-graduação.

Objetivo PDI: Não tem objetivo específico no PDI sobre busca de parcerias, sendo que o PDI
faz referência à necessidade dos campus de buscar tais parceiras com instituições e empresas

Resultados Chaves:

1. Constituir-se como unidade de organizações sociais com recursos para
pesquisa e inovação (EMBRAPII)

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Comissão de inovação

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: requisitos mapeados; participação nas reuniões e editais de
cadastramento; cadastramento realizado.

2. Estabelecer Acordos de Cooperação com as universidades UDELAR
(Universidade da República), UTEC (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO
URUGUAI) e UTU (Universidade do Trabalho) do Uruguai.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.



KPIs: Reunião com ARINTER e universidades para alinhar acordos; projetos e
minutas dos acordos aprovados no campus; processos SEI criados para
tramitação institucional.

3. Uma parceria consolidada para desenvolvimento de projetos inovadores com
financiamento público ou privado de cada curso ou parceria para os três
programas.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Coordenações dos cursos

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: projetos e minutas dos acordos, convênios ou contratos aprovados no
campus; processos SEI criados para tramitação institucional.

4. Operacionalizar o processo de auto-avaliação dos cursos de
pós-graduação para alavancar e dar projeção regional, nacional e
internacional.

Objetivo PDI: Aprimorar o ensino de pós-graduação na universidade.

Resultados Chaves:

1. Auto avaliação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software
realizado

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Coordenações dos cursos

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: instrumentos de autoavaliação criados e aprovados no programa;
submissão do instrumento de autoavaliação; análise dos resultados obtidos.



2. Planejamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Coordenações dos cursos

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: metodologia do planejamento definida; calendário de reuniões para
definição de objetivos estratégicos; planejamento formalizado.

Objetivo 5. Apoiar as iniciativas empreendedoras de forma a realizar
efetivamente transferência de conhecimento e tecnologia.

Objetivo PDI: desenvolver as ações de pesquisa e proporcionar o espaço para
a produção e o desenvolvimento da inovação na pesquisa científica e
tecnológica.

Resultados Chaves:

1. Ter um servidor com dedicação exclusiva para ser interface da divisão de
convênios da PROPLAN e com o Núcleo de Inovação Tecnológica da
UNIPAMPA (NIT) da PROPPI, com capacitação para ajudar a realizar
convênios e contratos com as instituições públicas e empresas e para
disseminar o conhecimento sobre os processos no campus.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção e pampatec como apoiador.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: registro da demanda de pessoal; capacitações realizadas entre campus,
pampatec e pró-reitorias; site com as informações para disseminação do
conhecimento.



2. Otimização e execução dos processos de convênios com instituições
públicas e privadas, com modelos de editais de seleção pública aprovados nas
instâncias deliberativas e executivas da universidade.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção e pampatec como apoiador.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: definição sobre editais específicos ou amplos; modelo de editais
aprovados pela procuradoria federal; utilização de edital para seleção de
empresa(s) privada(s).

6. Criação do Portal do Empreendedor - com orientações sobre criação de
empresas de inovação e suas interações com a universidade e pampatec

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: comissão de inovação do campus e pampatec como apoiador.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: projeto base do portal com as informações; site para hospedagem com o
layout interativo, testes de usabilidade.

7. Novos empreendimentos oriundos dos alunos dos cursos (criação de
startups).

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: comissão de inovação do campus  e pampatec como apoiador.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;



KPIs: número de alunos interessados; projetos de novos negócios modelados;
número de empresas incubadas.

Objetivo 6. Busca de apoio institucional para implantação de pelo menos
um novo curso de apelo regional.

Objetivo PDI: aprimorar o ensino de pós-graduação na universidade.

Resultados chaves:

1. Proposta de um curso em nível lato sensu - especialização (Eng. Segurança
do Trabalho, Eficiência Energética ou outro).

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: comissão local de ensino (articulação)

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; recursos
institucionais para novos cursos.

KPIs: grupo responsável pela proposta montado; definição da área e do
programa do novo curso; proposta consolidada.

2. Proposta de um novo curso de mestrado.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: comissão local de ensino (articulação)

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; recursos
institucionais para novos cursos.

KPIs: grupo responsável pela proposta montado; definição da área e do
programa do novo curso; proposta consolidada.



3. Proposta de um curso de doutorado para o campus.

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: coordenações dos programas de mestrado  (articulação)

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; recursos
institucionais para novos cursos.

KPIs: grupo responsável pela proposta montado; definição da área e do
programa do doutorado; proposta consolidada.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A EXTENSÃO

Objetivo 1 Fomentar os projetos de extensão do campus através de
mecanismos de interação e diálogo com a sociedade;

Objetivo PDI: refinar a participação da universidade em atividades/ações de
extensão universitária

Resultados Chaves:

1. Evento ou oficina com a temática da extensão para colher informações que
subsidiem novos projetos e valorizem a extensão (externo).

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção e Comissão Local de Extensão (CLExt).

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações.

KPIs: definição do cronograma e dos palestrantes; convites enviados; evento
realizado.



2. Fórum de ensino, pesquisa e extensão com a temática da transferência do
conhecimento e prestação de serviços (interno)

Prazo 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Coordenação Acadêmica (CA), Comissão Local de Ensino
(CLE), Comissão Local de Pesquisa (CLP) e Comissão Local de Extensão
(CLExt).

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; material
com conteúdo e orientações.

KPIs: definição dos responsáveis diretos pela execução; definição da data,
local e palestrantes; fórum realizado.

Objetivo 2. Integrar a comunidade interna e externa

Objetivo PDI: Fomento às ações de extensão Universitária;

Resultados Chaves:

1. Projeto do anima campus 2022

Prazo: 6 meses

Avaliação: bimestral

Competência: Comissão Local de Extensão (CLExt).

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; recursos
da matriz do campus para o evento.

KPIs: cronograma e atividades a serem desenvolvidas; pessoal e recursos para
as atividades; convites e divulgação realizados.

2. Mostra de cursos.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral



Competência: Coordenadores dos cursos; PET CTC Engenharias.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; recursos
da matriz do campus para o evento.

KPIs: cronograma e atividades a serem desenvolvidas; pessoal e recursos para
as atividades; convites e divulgação realizados.

3. Universidade integrada aos eventos do município.

Prazo: 6 meses

Avaliação: bimestral

Competência: CLExt.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; materiais
de divulgação; gazebo; mesas; transporte.

KPIs: pessoal voluntário para as ações; definição dos eventos; materiais de
divulgação definidos e prontos; autorização do município ou organização dos
eventos.

4. Projeto de extensão de divulgação dos cursos nas escolas de Educação
Básica.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Programa de Educação
Tutorial (PET).

Recursos necessários: pessoal para escrever e executar o projeto.

KPIs: definição dos coordenadores; definição da proposta; e projeto submetido.

Objetivo 3. Efetivar a curricularização da extensão nos PPCs;

Objetivo PDI: Estímulo  à inserção da extensão nos currículos dos cursos.



Resultados chaves:

1. Cada curso com vinculação a pelo menos um programa de extensão que
atenda ao perfil do egresso.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: CLE e NDE.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; r

KPIs: reuniões da CLE e dos NDE com a pauta; definição da vinculação de
cada curso; projeto do programa de extensão submetido.

2. Levantamento de ações de cidadania necessárias no município e
organizações sociais.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção, CLExt (levantamento das organizações), NDE (ações).

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: levantamento das organizações sociais do município; definição das
ações de extensão; contatos com as organizações; seleção dos alunos e
projetos.

3. Normas para aproveitamento das horas na curricularização.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: CLExt, CLE e Coordenações de Cursos.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: Reuniões da CLExt, CLE e Coordenações com a pauta; minuta da norma
para apreciação; normas aprovadas no campus.



Objetivo 4. Criar um programa de extensão para formação continuada da
comunidade, por exemplo o curso de auxiliar de construção civil;

Objetivo PDI: Fomento às ações de extensão universitária.

Resultados chaves:

1. Mapear as competências do campus

Prazo: 12 meses - 24 meses

Avaliação: semestral

Competência: direção do campus e CLEXT

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;  recursos
para execução do projeto.

KPIs: competências mapeadas; projeto de extensão registrado; recursos
previstos para execução.

Objetivo 5. Fomentar a prestação de serviços através de programas e
projetos de extensão, por exemplo o escritório modelo.

Objetivo PDI: Fomento às ações de extensão universitária.

Resultados chaves:

1. Projeto do escritório modelo registrado em formato de programa de extensão
que possa envolver mais de um curso do campus

Prazo: 12 meses - 24 meses

Avaliação: semestral

Competência: docentes do campus; CLEXT e direção do campus

Recursos necessários: pessoal para escrever o projeto e executar; recursos
físicos e equipamentos para o escritório e recursos de bolsas para os alunos

KPIs: programa ou projeto registrado; local e equipamentos para
funcionamento do escritório; número de alunos e bolsas alocadas para a ação.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A GESTÃO

Objetivo 1. Implementar uma cultura de planejamento no campus como
forma de alavancar as ações e o desenvolvimento acadêmico

Objetivo PDI: Desenvolver mecanismos de aperfeiçoamento aos processos de
gestão - vinculação  e acompanhamento do processo de gestão (PDI, plano
de gestão e plano diretor de gestão das unidades universitárias).

Resultados chaves:

1. Utilizar novas ferramentas para realizar o processo de planejamento, como
reuniões via meet, técnica de Design Thinking e OKR.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus, coordenação administrativa

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: reuniões de planejamento; utilização das ferramentas; participação da
comunidade acadêmica.

2. Processo de planejamento transparente e participativo.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: reuniões com convite a todos no campus; ambiente para ideação e
participação no processo de execução; formalização do planejamento através
de documento público.

3. Controle das ações de forma sistemática



Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus.

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: reuniões de avaliação das ações; correções necessárias nos resultados
chaves e objetivos durante o processo  (análise de riscos); retorno à
comunidade sobre andamento das ações.

Objetivo 2. Preparação dos servidores para realizar os processos de
compras relacionadas às atividades fins do Campus; deveria incluir
outros processos não só administrativos

Objetivo PDI: promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos
servidores.

Resultados chaves:

1. Criar mecanismos de interação com os servidores para difusão de
informações sobre os processos de compras do campus

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus, coordenação administrativa

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: atualização das informações na página do campus; difusão de
informações sobre compras e orçamento; atualização e divulgação de tutoriais.

2. Realização de capacitação interna sobre os processos.

Prazo: 12 meses



Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus, coordenação administrativa

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: cronograma e conteúdos para a capacitação; realização do evento.

Objetivo 3. Realizar um acordo de cooperação ou projeto para realização
de eventos voltados à saúde física ou mental.

Objetivo PDI: Aprimorar a gestão de pessoas buscando a qualidade de vida do
servidor - garantir  a  todos  os  discentes,  em especial  as  pessoas  com
deficiência,  a participação  nas  atividades  de  ensino,

Resultados chaves:

1. Acordo de cooperação ou parceria para realização de eventos de saúde no
campus

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus, coordenação administrativa

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: acordo em andamento ou projeto registrado; cronograma de ações;
ações realizadas.

2. Projeto de extensão para realização eventos voltados a saúde da
comunidade acadêmica

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;



KPIs: projeto registrado; cronograma de ações; ações realizadas.

Objetivo 4: Criação da fundação própria da UNIPAMPA

Objetivo PDI: Organização    do    apoio    à captação de recursos

Resultados chaves:

1. Recompor a comissão com a finalidade de estudos e ações para criação da
fundação

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: Direção do campus

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações;

KPIs: chamada de voluntários; reunião para atualização da comissão.;
comissão atualizada.

2. Obter o valor de capital necessário para criação da fundação.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: comissão para criação da fundação

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; recursos
financeiros para o registro.

KPIs: levantamento e apresentação da situação atual da proposta; chamada
para captação de recursos e/ou reuniões com externos; valor captado.

3. Registrar a fundação de apoio (estatuto e CNPJ).

Prazo: 12 meses



Avaliação: trimestral

Competência: comissão para criação da fundação

Recursos necessários: pessoal disponível para execução das ações; recursos
necessários para registro.

KPIs: recursos necessários para formação do capital; organização
administrativa definida; registro da fundação (estatuto e cnpj).

Os objetivos estratégicos para a Infraestrutura e Relacionamento com a
Sociedade não foram submetidos às reuniões de planejamento do campus, são
objetivos fixados no plano de gestão da atual direção e tem sido ações para
sua realização, conforme descrito:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A INFRAESTRUTURA

Objetivo 1: Garantir a instalação e o pleno funcionamento da
infraestrutura atual do campus;

Objetivo PDI: Organizar e Desenvolver a Infraestrutura de Edificações
Necessárias às Atividades Acadêmicas e Administrativas

Resultados chaves:

1. Adequação elétrica do prédio A3 para instalação e funcionamento dos
equipamentos de ar condicionado.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus e coordenação administrativa.

Recursos necessários: recursos de obras para viabilizar o projeto elétrico

KPIs: projeto elétrico; licitação da obra; recursos de obras; execução do
projeto.



2. Liberação dos espaços disponíveis para salas de aula e laboratórios
ocupados como depósitos -  visão clean dos espaços.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus e coordenação administrativa.

Recursos necessários: pessoal; espaço de depósito; processo de
desfazimento.

KPIs: liberação das salas 109, 111 e 113 utilizadas como depósitos;
transferência do almox para galpão EC; desfazimento de patrimônios
irrecuperáveis; desfazimento de materiais inservíveis.

3. Adequação dos espaços do prédio da Engenharia Mecânica para trazer para
o campus os equipamentos que estão na ENGIE.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus e coordenação administrativa.

Recursos necessários: pessoal para desenvolver os projetos e recurso para
licitar a obra.

KPIs: projeto civil e elétrico; recursos disponíveis; licitação e contrato para
execução.

Objetivo 2: Viabilizar e implantar um sistema monitoramento por câmeras
para melhorar a segurança do campus;

Objetivo PDI: Desenvolver Mecanismos de Aperfeiçoamento aos Processos de
Gestão - Implantação de Política Institucional de Segurança Patrimonial.

Resultados chaves:

1. Processo de compra - registro de preços das câmeras realizados



Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: coordenação administrativa;

Recursos necessários: pessoal para desenvolver o projeto e realizar o registro
de preços; recursos para aquisição das câmeras.

KPIs: projeto e pedido de compra realizado; pregão eletrônico realizado;
recursos previstos do orçamento; aquisição dos equipamentos.

Objetivo 3: Buscar de forma democrática uma solução interna ou externa
para a obra da moradia estudantil e para sua interligação interna;

Objetivo PDI: Proporcionar Condições de Permanência dos Discentes na
Universidade

Resultados chaves:

1. Novo projeto, readequado às necessidades atuais de urbanização do
entorno, climatização, segurança por câmeras e interligação com o campus.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus

Recursos necessários: pessoal para desenvolver o novo projeto.

KPIs: projeto atualizado; envio e recebimento pela CO-INFRA da PROPLAN.

2. Busca de recursos para o término das obras da casa do estudante

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus



Recursos necessários: orçamentários para a conclusão das obras.

KPIs: inclusão no rol de prioridades de obras para o ano de 2022; recursos
bloqueados ou recebidos com a finalidade de concluir a obra.

Objetivo 4: Atualizar o plano diretor do campus (zoneamento e
urbanização)

Objetivo PDI: Organizar e Desenvolver a Infraestrutura de Edificações
Necessárias às Atividades Acadêmicas e Administrativas

Resultados chaves:

1. Plano diretor do município constando como área institucional a área da
unipampa

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus.

Recursos necessários: pessoal para realizar estudos e reuniões com as
instituições envolvidas.

KPIs: reunião com o executivo; reunião com o legislativo; proposta para análise
na câmara de vereadores com área institucional.

2. Reuniões sobre novas obras e plano diretor do campus.

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus.

Recursos necessários: tempo para reuniões com os interessados.

KPIs: reuniões realizadas; definidas as prioridades de obras; plano diretor do
campus submetido à avaliação do conselho.



Objetivo 5: Buscar recursos para construção e áreas comuns de
convivência dentro do campus;

Objetivo PDI: Organizar e Desenvolver a Infraestrutura de Edificações
Necessárias às Atividades Acadêmicas e Administrativas

Resultados chaves:

1. Captar recursos orçamentários e financeiros para as obras

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus

Recursos necessários: orçamentários e financeiros para realização de novas
obras no campus

KPIs: mapeamento das oportunidades; ofícios solicitando recursos de emendas
parlamentares; contatos e respostas recebidas; recursos disponibilizados.

Objetivo 6: Buscar recursos para construção do espaço próprio para
biblioteca, sala de estudos e auditório, dentro da realidade orçamentária e
financeira atual da universidade.

Objetivo PDI: Organizar e Desenvolver a Infraestrutura de Edificações
Necessárias às Atividades Acadêmicas e Administrativas

Resultados chaves:

1. Projetos prontos para recebimento de recursos

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus

Recursos necessários: pessoal para desenvolver os projetos.



KPIs: projetos arquitetônicos; priorização das obras na lista da reitoria; recursos
orçamentários disponíveis.

Objetivo 7: Buscar recursos para implementar a interligação dos prédios
por abrigos nos canteiros;

Objetivo PDI: Organizar e Desenvolver a Infraestrutura de Edificações
Necessárias às Atividades Acadêmicas e Administrativas

Resultados chaves:

1. Projeto pronto

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção

Recursos necessários: orçamentários e financeiros.

KPIs: nos projetos; solicitação de obras realizadas e na fila da reitoria.

Objetivo 8: Buscar por parcerias público-privadas para viabilizar área de
serviços no campus em regime de comodato (bancos, farmácias,
restaurantes, livrarias);

Objetivo PDI: Organizar e Desenvolver a Infraestrutura de Edificações
Necessárias às Atividades Acadêmicas e Administrativas

Resultados chaves:

1. Editais de comodato publicados

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção e reitoria

Recursos necessários: espaço físico disponível



KPIs: locais e atividades definidas; edital pronto; edital publicado; empresas
selecionadas;

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA O RELACIONAMENTO COM A
SOCIEDADE

Objetivo 1: Dar mais ênfase ao Fórum Universidade Sociedade no qual
são escolhidas a representação externa do conselho do campus;

Objetivo PDI: Aperfeiçoar os Processos de Comunicação Interna e Externa.

Resultados chaves:

1. Realização do Fórum quando da necessidade de escolha do representante
externo (a cada dois anos) com convite às várias instituições e representações
sociais do município e com ampla divulgação

Prazo: 12 meses - 24 meses

Avaliação: anual

Competência: direção do campus

Recursos necessários: pessoal para trabalhar na organização e divulgação

KPIs: convites enviados; ações de divulgação; fórum realizado; participação do
membro do membro externo nas reuniões do conselho.

Objetivo 2: Dar transparência e qualificar a inserção na sociedade a partir
dos diversos conselhos municipais e estaduais com atuação no
município e região;

Objetivo PDI: Aperfeiçoar os Processos de Comunicação Interna e Externa.

Resultados chaves:

1. ter representantes nos diversos conselhos municipais e estaduais nos quais
a universidade é convidada ou tem interesse ou responsabilidade social



Prazo: 12 meses

Avaliação: anual

Competência: direção do campus

Recursos necessários: pessoal para trabalhar nos conselhos e representar a
universidade.

KPIs: indicação em todos os convites recebidos e nos principais conselhos
sociais;

Objetivo 3. Viabilizar a produção de material gráfico e jornalístico para
divulgação nas redes sociais institucionais e nos meios de comunicação
local;

Objetivo PDI: Aperfeiçoar os Processos de Comunicação Interna e Externa.

Resultados chaves:

1. Pregão disponível de material gráfico para divulgação campus e/ou reitoria

Prazo: 12 meses

Avaliação: anual

Competência: coordenação administrativa

Recursos necessários: pessoal para realizar os processos licitatórios; recursos
para empenho dos materiais.

KPIs: ter pregão válido; ter recursos orçamentários para empenho

Objetivo 4: Reativar as visitas guiadas ao campus para estudantes das
escolas municipais e estaduais e comunidade em geral;

Objetivo PDI: Aperfeiçoar os Processos de Comunicação Interna e Externa.

Resultados chaves:



1. Visitas de escolas agendadas

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção do campus

Recursos necessários: pessoal para trabalhar na organização das agendas e
recebimento da escolas

KPIs: visitas agendadas e realizadas

Objetivo 5: Melhorar a relação com os conselhos profissionais através de
ações que atendam aos interesses das instituições;

Objetivo PDI: Aperfeiçoar os Processos de Comunicação Interna e Externa.

Resultados chaves:

1. Ter vínculos de representação nos conselhos profissionais ou dos conselho
com o campus

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção e coordenações de curso

Recursos necessários: pessoal para contatos e reuniões conjuntas com os
conselhos profissionais que tenham vínculo com os cursos do campus.

KPIs: representantes nos conselhos; representantes dos conselhos em atuação
na unipampa; contatos e parcerias com os conselhos profissionais.

Objetivo 6: Aproximação com os conselhos profissionais através de
palestras e parcerias que fomentem o registro profissional;

Objetivo PDI: Aperfeiçoar os Processos de Comunicação Interna e Externa.

Resultados chaves:



1. Visitas de representantes do campus aos conselhos ou dos conselho ao
campus

Prazo: 12 meses

Avaliação: trimestral

Competência: direção e coordenações de curso

Recursos necessários: pessoal para organizar as agendas e para realizar as
visitas

KPIs: número de encontros realizados; parcerias realizadas com os conselhos;
eventos realizados em parceria.

AÇÕES E CONTROLE

A análise ambiental e a definição objetivos, com a utilização da
metodologia do OKR, já estavam previstas no plano de gestão da direção,
como forma a possibilitar alavancar o campus na direção da sua visão de
futuro.

A intenção de realizar um processo de planejamento que permitisse o
envolvimento e o engajamento de todos os servidores, de forma a potencializar
forças, reduzir fraquezas, evitar riscos e captar oportunidades, foi posto em
prática no processo. Sendo o planejamento realizado sobre o PDI e plano de
gestão da direção as ações e o controle de muitos objetivos estão em curso.

Para melhor controle e para garantir que o planejamento seja executado
e controlado, foi utilizada duas premissas básicas:

1° definição de competências, prazos e recursos necessários;

2° horizonte curto para o planejamento dos OKR e menor ainda para a análise
dos KPIs para um controle mais efetivo da estratégia.

Desta forma cada OKR tem a definição de responsáveis e prazos para
realização de objetivos e resultados chave e um prazo de avaliação de
indicadores (KPIs) mais curto, para maior eficiência do processo.



A direção cabe o monitoramento geral do planejamento junto com os
responsáveis pela realização dos objetivos, bem como o auxílio na busca de
recursos necessários.

A avaliação será por reuniões periódicas com periodicidade trimestral na
maioria dos casos. A avaliação final do alcance dos objetivos foi fixado em um
ano, para que o ciclo seja novamente realizado, com a avaliação do que foi
obtido e o consequente replanejamento.

Direção do campus 2021/2024

Ederli Marangon - diretor.

- coordenador administrativo e responsável peloFrank Sammer Beulck Pahim
processo de planejamento.

João Pablo Silva da Silva - coordenador acadêmico.

mailto:frankpahim@unipampa.edu.br

