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Planejamento 

“Planejar é determinar com 
antecedência o que será colocado 

em prática, a forma como será feito, 
alcançando o resultado esperado lá 

na frente”.  
 

“Planejar é decidir o que fazer, antes 
de fazer!” 

 



Instabilidade política, econômica e social 

• Mudanças de governos (3, desde 2016); 

• Mudanças de ministros da educação (10, desde 2012); 

• Descontinuidade de programas de governo. 

Restrição orçamentária e escassez de recursos 

• Falta de recursos para manutenção das instalações das 
instituições; 

• Redução das despesas discricionárias, investimentos; 

• Bloqueios, contingenciamentos e liberações tardias do limite 
orçamentário. 

Mudanças regulatórias 

• PEC do teto de gastos públicos 

Mudança de paradigma (Novo governo) 

• ???? 

Cenário atual (Oportunidades & Ameaças) 

Necessidade de mais racionalidade 





Conexões para o 
cumprimento do 

PDI PGC 
Sistema de 

Planejamento e 
Gerenciamento 
de Contratações 

 

PAC 
Plano Anual de 

Aquisições 

PDU 
Plano de 

Desenvolvimento 
das Unidades  

PDI  

Plano de 
Desenvolvimento 

Institucional 

 

PGO 
Plano de Gestão 

Orçamentária 

PLS 
Plano de 
Logística 

Sustentável 

Alcance dos 
Objetivos 

Estratégicos 



MAPA ESTRATÉGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

Promover a 

responsabilidade 

socioambiental 

Melhorar e fortalecer 

a governança dos 

processos internos 

Intensificar as relações 

com a sociedade civil e 

organizações públicas e 

privadas 

Aprimorar a 

comunicação 

institucional 

Expandir e aperfeiçoar 

a gestão institucional 

na perspectiva 

multicampi 

Ampliar a descentralização 

da gestão orçamentária e 

financeira das unidades 

acadêmicas  

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

GESTÃO ACADÊMICA 

Ampliar e 

consolidar as 

relações  

internacionais 

Aprimorar a 

 gestão 

acadêmica 

Elevar a qualidade 

dos cursos de 

graduação e 

pós-graduação 

Integrar ações 

de ensino, 

pesquisa e 

extensão 

Fomentar ações 

integradas entre 

os campi 

GESTÃO SOCIAL 

Formar profissionais  

aptos para o mundo 

do trabalho e o exercício 

da cidadania 

Valorizar a diversidade 

nos processos 

formativos 

Propor alternativas tecnológicas, 

científicas e socioambientais 

para o desenvolvimento  

sustentável 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2016-2025 

Priorizar a 

alocação de 

recursos em 

iniciativas 

estratégicas 

Ampliar a 

captação de 

recursos dos 

setores gover-

namentais e não 

governamentais 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA 

Gerir 

estrategicamente 

o quadro de 

pessoal  

Valorizar 

servidores com 

foco em 

resultados 

GESTÃO DE PESSOAS 

Prover infraestrutura 

adequada às 

necessidades 

acadêmicas e 

administrativas 

Assegurar a 

disponibilidade de 

sistemas essenciais 

de Tecnologia da 

Informação 

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA & TI 
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Como isso se aplica à 
minha Unidade / 

Subunidade ? 



Insumos Processamento 
Produtos & 

Serviços 

Fornecedores 
Internos e Externos 

Atividades 
Desenvolvidas 

Resultados 

Aquisições & Contratações: 

• Materiais de Consumo; 

• Materiais Permanentes; 

• Contratações PF & PJ. 

Desenvolvimento 

• Documentos; 

• Manutenção; 

• Projetos; 

• Controles; 

• Comunicações. 

Oferta de Produtos e Serviços 

• Cursos variados; 

• Convênios/Contratos 

• Eventos; 

• Documentos; 

• PDI / PDU; 

• Publicações; 

• Sistemas; 

• Etc. 

 

Minha Unidade / Subunidade 



Como procedo então 
nesse processo do PAC ? 



• Verifique seu estoque de materiais, evite os desperdícios; 
• Atente para as diretrizes emanadas da PROAD; 
• Reflita sobre as estratégias, metas, indicadores e orientações 

do PDI; 
• Verifique as propostas constantes no PDU de sua Unidade; 
• Considere o Plano de Logística Sustentável e suas proposições; 
• Analise o atual Plano de Gestão Orçamentária e os recursos de 

sua Unidade; 
• À luz do cenário vigente, do papel de sua Unidade no contexto 

da UFPA e da sua atuação local e dos fatores elencados acima, 
elabore e otimize o Plano Anual de Aquisições  de sua Unidade, 
gerindo-o para que se desenvolva em conformidade com o 
planejado, incorporando essa prática à cultura de sua Unidade, 
contribuindo para o melhor desempenho institucional. 

Roteiro básico para elaboração do PAC 
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PDI 

• Plano de Desenvolvimento Institucional 

• Estratégico, Longo Prazo, Diretrizes Institucionais, Aponta Caminhos 

PDU 

• Plano de Desenvolvimento da Unidade 

• Tático, Médio Prazo, É Funcional, Desdobra e Detalha Ações 

PLS 

• Plano de Gestão da Logística Sustentável 

• Tático/Operacional, Curto Prazo, Gestão de Práticas Sustentáveis 

PGO 

• Plano de Gestão Orçamentária 

• Tático/Operacional, Curto Prazo, Detalhamento e Gestão do Orçamento 

PAC 

• Plano de Aquisições e Contratações 

• Tático/Operacional, Curto Prazo, Detalhamento e Gestão das Contratações 

Instrumentos à serem considerados na 
elaboração do PAC da Unidade 

R     E     S     U     L     T     A     D     O     S 



Obrigado ! 

Diretoria de Planejamento: email: diplan@ufpa.br  

Carlos Max Miranda de Andrade   

email: cmax@ufpa.br  / Tel.:(91) 3201-8197 

mailto:diplan@ufpa.br
mailto:cmax@ufpa.br

