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1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Agência de Internacionalização e de Inovação – AGINOVA/RTR

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE

É a unidade responsável pela articulação, fomento, assessoramento técnico e de

apoio à gestão de ações que tenham como escopo políticas de cooperação nacional e

internacional, a integração de atividades entre a Universidade, Empresas, Governo e

Sociedade para a promoção da inovação, do empreendedorismo e do fortalecimento das

relações da Universidade por intermédio de seus projetos institucionais voltados para o

desenvolvimento da UFMS.

Dessa forma, atua nas seguintes áreas:

a) Relações institucionais junto às agências e outras entidades de fomento,

nacionais e internacionais; 

b) Parcerias com instituições nacionais e internacionais, públicas ou privadas, e que

tenham como escopo o desenvolvimento da UFMS sob a perspectiva das

relações internacionais, empreendedorismo, propriedade intelectual,

transferência de tecnologia e inovação; 

c) Intercâmbio científico, tecnológico, cultural, artístico, filosófico, empreendedor

e inovador entre a Universidade e outros órgãos nacionais e internacionais; 

d) Estruturação de projetos inovadores de gestão e de natureza técnica, visando

captação de recursos externos para financiamento de projetos institucionais de

interesse da UFMS; 

e) Gestão de parcerias de cooperação e intercâmbio com instituições de ensino,

pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo e fomento; 

f) Estruturação de projetos inovadores de gestão e de natureza técnica, visando

captação de recursos externos para financiamento de projetos institucionais de

interesse da UFMS; 

g) Consolidação estratégica e acompanhamento do planejamento (PDI e PDU); 

h) Gerenciamento de estrutura, organização e de pessoal.
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3. HISTÓRICO DA UNIDADE

A Agência de Desenvolvimento, de Inovação e de Relações Internacionais

(AGINOVA) foi criada por meio da Resolução nº 2/2017 - COUN/UFMS, de 31 de

janeiro de 2017, constituída por 2 (duas) coordenadorias e 5 (cinco) divisões:

● Divisão de Relações Internacionais ligada diretamente à Direção;

● Coordenadoria de Empreendedorismo e Inovação, composta pela Divisão de

Incubadora e Empreendedorismo e pela Divisão de Propriedade Intelectual e

Transferência de Tecnologia; e

● Coordenadoria de Gestão de Convênios, composta pela Divisão de Celebração

de Acordos, Convênios e Congêneres e pela Divisão de Acompanhamento de

Convênio.

Na época de sua criação, a AGINOVA contava com 18 servidores efetivos,

sendo sua sede instalada em duas salas no prédio da atual Agência de Educação Digital

e a Distância (AGEAD) e a Divisão de Incubadora e Empreendedorismo instalada no

Portão 13 do Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão).

Em julho de 2019, a AGINOVA foi inaugurada em sede própria, no bloco 52 do

setor 1, proporcionando infraestrutura adequada para o desenvolvimento do trabalho

administrativo. A Pantanal Incubadora Mista de Empresa (PIME) manteve-se situada no

Estádio Morenão.

Passando por processos de reestruturação e melhorias durante os quatros anos

desde sua criação, hoje é denominada Agência de Internacionalização e de Inovação e

está constituída de três secretarias: Secretaria de Articulação Institucional, Secretaria de

Empreendedorismo e Inovação e Secretaria de Relações Internacionais, contando com

23 servidores em seu quadro de pessoal.

Conforme definido no Manual de Competências 2021, a AGINOVA é a unidade

responsável pela articulação, fomento, assessoramento técnico e de apoio à gestão de

ações que tenham como escopo políticas de cooperação nacional e internacional, a

integração de atividades entre a Universidade, Empresas, Governo e Sociedade para a

promoção da inovação e do empreendedorismo da UFMS.
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A atual estrutura organizacional favorece a sinergia interna, integrando as

unidades, e a sinergia externa, apoiando o caráter multidisciplinar de atuação da

Agência em atendimento às suas competências institucionais. Essa organização aliada

competência de sua equipe é fator determinante para que a AGINOVA desempenhe com

excelência suas atividades.

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da AGINOVA é representada graficamente por meio

do seu organograma, sendo composta por 3 (três) secretarias:

Figura – Organograma AGINOVA

4.1 Secretaria de Empreendedorismo e Inovação – SEEMP

É a unidade responsável pela integração de atividades entre a Universidade,

Empresas, Governo e Sociedade para a promoção da inovação e do empreendedorismo

no fomento aos empreendimentos incubados e empresas juniores da UFMS.

4.2 Secretaria de Relações Internacionais – SERIN
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É a unidade responsável pela articulação, promoção, orientação, coordenação e

avaliação das ações de internacionalização na UFMS.

4.3 Secretaria de Articulação Institucional – SEARI

É a unidade responsável pela articulação e orientação às Unidades dos

procedimentos necessários à formalização de instrumentos jurídicos oriundos de

Programas e Projetos Institucionais, de forma a estabelecer parcerias entre a UFMS e

demais partícipes, inclusive com as Fundações de Apoio da Universidade.

5. QUADRO DE PESSOAL

A AGINOVA conta com 22 servidores efetivos e 1 em exercício provisório para

distribuídos pelos cargos abaixo identificados:

CARGO Nível de Classificação TOTALA B C D E
Administrador X 4
Assistente em Administração X 12
Copeiro X 1
Professor do Magistério Superior X 2
Técnico em Assuntos Educacionais X 3
Servente de limpeza X 1
 Total de Servidores 23

Abaixo são apresentados os servidores com suas respectivas lotações:

SERVIDOR LOTAÇÃO
Carmen Beatriz Reiss Zavala AGINOVA
Fatima Eliza de Morais AGINOVA
Jardel Pauber Matos e Silva AGINOVA
Luana Palhares Ferreira AGINOVA
Luiz Carlos Dambroso de Oliveira AGINOVA
Saulo Gomes Moreira AGINOVA
Amanda Yuki Inagaki SEARI/AGINOVA
Fernanda Mansilha da Silva Theodoro SEARI/AGINOVA
Joao Pedro Rodrigues Nascimento SEARI/AGINOVA
Laís Diniz Corrêa SEARI/AGINOVA
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Welington Paulino de Castro SEARI/AGINOVA
Christian Mendes de Oliveira SEEMP/AGINOVA
Danillo Raniery Gomes de Carvalho SEEMP/AGINOVA
Evelyn Espíndola Cabral Rezende SEEMP/AGINOVA
Marcilene Nascimento de Farias SEEMP/AGINOVA
Mariana Klein Marcondes SEEMP/AGINOVA
Vilma dos Santos Ramos SEEMP/AGINOVA
Carolina Nantes SERIN/AGINOVA
Jessica da Silva Militão SERIN/AGINOVA
Lucilene Machado Garcia Arf SERIN/AGINOVA
Mario Marcio da Rocha Cabreira SERIN/AGINOVA
Michelle Louise da Silva Santos SERIN/AGINOVA
Vanessa Correa Gama SERIN/AGINOVA

6. QUADRO DE FUNÇÕES

CARGO FUNÇÃO QUANTIDADE
Diretor CD-3 1
Chefe de Secretaria FG-1 3

7. PRINCIPAIS ATIVIDADES

● Articular e estabelecer conexões entre a universidade, empresas, órgãos do

governo e sociedade;

● Promover o empreendedorismo de forma plena no ensino, na pesquisa e na

extensão;

● Zelar pela manutenção da Política Institucional de Inovação; e

● Atuar na internacionalização da UFMS, em conjunto com a Pró-Reitoria de

Pesquisa e Pós- Graduação (PROPP).

8. PLANEJAMENTO TÁTICO-OPERACIONAL

O planejamento tático e operacional é o responsável por criar metas e ações

capazes de contribuir no alcance dos objetivos e metas estratégicas estabelecidos no

planejamento estratégico. No planejamento tático-operacional as metas e ações são
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estabelecidas de forma específica para contribuir diretamente no alcance das metas

estratégicas.

Uma das principais diferenças do Planejamento Estratégico para o

Planejamento Tático é que o primeiro é voltado para a organização como um todo, já o

segundo é orientado a unidades, desdobrando o Planejamento Estratégico para cada

área da Instituição, aproximando o plano estratégico ao operacional. 

O Planejamento Tático-Operacional da Unidade deve ser construído com base

nos objetivos concebidos no Esquema Estratégico da UFMS, que, por sua vez, reflete o

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2020-2024.

Alicerçado no planejamento estratégico da Universidade, a Agência de

Internacionalização e de Inovação (AGINOVA) concebe a sua própria trajetória futura,

considerando sobretudo os valores pelos quais refundará todo o contexto da sua

atuação e definirá sua missão e visão. 

A missão orienta esforços em uma direção comum, evitando que os

colaboradores persigam propósitos conflitantes e é a base para a elaboração de

objetivos e estratégias da instituição. Nesse sentido, a missão da AGINOVA é

“Construir uma gestão ampla, democrática, consciente e positiva das políticas de

cooperação e integração entre Universidade, Empresas, Governo e Sociedade para a

promoção do empreendedorismo, da inovação, da internacionalização e das relações

institucionais”. 

Por sua vez, a visão refere-se àquilo que a unidade deseja ser no futuro. É o

quadro futuro que pretende alcançar dentro de uma perspectiva de prazo que ofereça o

tempo para se chegar lá e conseguir os resultados desejados. É expressa de forma

sucinta e inspiradora, pois deve sensibilizar as pessoas que atuam na organização,

assegurando a sua mobilização e alinhamento aos temas estratégicos. É responsável

por nortear as convicções que direcionam sua trajetória para uma situação em que se

deseja chegar num determinado período de tempo. Dessa forma, a visão da AGINOVA

é “ser referência na prospecção e implementação de políticas de inovação,

empreendedorismo, internacionalização e parcerias institucionais nos cenários

local, regional, nacional e internacional”. 

8.1.  METAS, INDICADORES E AÇÕES
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A AGINOVA apresenta no anexo seu Painel Tático, contendo suas iniciativas,

indicadores e metas alinhadas aos objetivos estratégicos do PDI 2020-2024.
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Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 1.4.4
Taxa de projetos de extensão, pesquisa,
inovação e desenvolvimento
tecnológico com financiamento externo

17,2
%

19% 21% 23% 25%

Taxa de projetos de extensão,
pesquisa, inovação e

desenvolvimento tecnológico
com financiamento externo

Total de projetos de
pesquisa e de inovação
com financiamento
externo/Total de
projetos de pesquisa e
de inovação x 100

PROPP, PROECE,
AGINOVA

PDU 1.4.4.1
Ampliação da captação de recursos de
outros órgãos públicos, emendas e de
agências de fomento

10% 10% 10% 10% 10%
Recursos captados para

projetos institucionais

=[(Recursos captados no
ano atual / Recursos
captados no ano
anterior) - 1] * 100

Direção / AGINOVA

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

1.4.4.1.1
Criação e manutenção de Boletim
mensal de Oportunidades para fomento
de projetos

0 1 1 1 1
Dificuldade de mapeamento e
identificação de editais e
chamadas

Qualificar pessoal e integrar com
outras ICT

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDU 1.4.4.2
Ampliação do número de parceiros
privados para financiamento de projetos
que envolvam inovação

10% 10% 10% 10% 10%
Número de parcerias com
instituições privadas para
financiamento de projetos

=[(Parceiros privados
formalizados no ano
atual / Parceiros
privados formalizados no
ano anterior) - 1] * 100

Direção / AGINOVA

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

1.4.4.2.1
Realização de eventos de conexão
entre empresas e pesquisadores

1 2 2 2 2 Baixa atratividade de empresas
Alinhamento com órgãos
regionais para ampliação dos
canais de conexão e divulgação

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA
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Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 1.4.5
Número de pedidos de patentes,
registros de software e transferências
depositados no INPI

6 6 6 7 7
Número de pedidos de patentes,

registros de software e
transferências depositados no

INPI

Número de pedidos de
patente, registros de
software e
transferências
depositados no INPI ano
corrente - número de
pedidos de patente ano
anterior

AGINOVA

PDU 1.4.5.1
Número de pedidos de patentes,
registros de software e transferências
depositados no INPI

6 6 6 7 7

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

1.4.5.1.1

Apresentação da AGINOVA sobre
Propriedade Intelectual - (Integração
com Propp e coordenações dos
programas de pós-graduação)

1 1 1 1 1
Baixa adesão por parte dos
pesquisadores

Reforçar divulgação via Aginova
e Propp

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

1.4.5.1.2

Apresentação da AGINOVA sobre
Propriedade Intelectual - (Integração
com Direções das UAS e Colegiados de
Curso de Graduação)

1 1 1 1 1
Baixa adesão por parte dos
pesquisadores

Reforçar divulgação via direção
das UAS

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

1.4.5.1.3
Criação de manual sobre Propriedade
Intelectual (físico e digital)

0 1 0 0 0 Falta de recursos financeiros
Previsão no orçamento anual da
Aginova

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDU 1.4.5.2
Prospectar oportunidades de geração
de Propriedade Intelectual

6 6 6 7 7

Número de pedidos de patentes,
registros de software e

transferências depositados no
INPI

Número de pedidos de
patente, registros de
software e
transferências
depositados no INPI ano

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA
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corrente - número de
pedidos de patente ano
anterior

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

1.4.5.2.1
Restruturação do Núcleo de Inovação
Tecnológica - (NIT) como unidade de
apoio

0 1 0 0 0
Baixo interesse de docentes
pesquisadores em participar

Prever pontuação para fins de
avaliação docente anual

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 1.4.6
Taxa de crescimento de Acordos e
Parcerias para Ciência, Tecnologia e
Inovação, nacional e internacional

20% 20% 15% 15% 15% Taxa de crescimento de Acordos
e Parcerias para Ciência,

Tecnologia e Inovação, nacional
e internacional

[(Número de acordos e
parcerias no ano
corrente / Número de
acordos e parcerias ano
anterior-1)*100]

AGINOVA

PDU 1.4.6.1
Taxa de crescimento de Acordos e
Parcerias para Ciência, Tecnologia e
Inovação, nacional e internacional

5% 20% 15% 15% 15%
Secretaria de Articulação

Institucional / SEARI /
AGINOVA

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

1.4.6.1.1

Proporcionar capacitação aos servidores
docentes e técnicos sobre a
formalização de processos de
protocolos, acordos, convênios e
contratação com fundação de apoio,
termos de execução descentralizada e
instrumentos congêneres.

0 1 2 2 2

Não oferta do curso
Criar uma proposta de curso
(cronograma, conteúdo,
dinâmica, etc) Secretaria de Articulação

Institucional / SEARI /
AGINOVA

Baixa adesão dos servidores
Realizar divulgação do curso em
todas as unidades e ao maior
número de servidores

1.4.6.1.2

Realizar estudos com a Fundação de
Apoio e outras unidades competentes
da UFMS para estabelecer metodologia
para o cálculo das Despesas
Operacionais e Administrativas da
Fundação, atendendo aos requisitos do
órgãos de controle.

0 1 0 0 0
Divergência de entendimento
entre as partes

Reuniões e estudos conjuntos
para definição de metodologia
adequada

Secretaria de Articulação
Institucional / SEARI /

AGINOVA
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1.4.6.1.3
Revisão e aprimoramento do
monitoramento dos instrumentos
jurídicos celebrados

0 1 1 1 1
Limitação quantitativa do quadro
de pessoal

Implementação de ferramentas
tecnológicas internas

Secretaria de Articulação
Institucional / SEARI /

AGINOVA

1.4.6.1.4
Revisão e aprimoramento dos fluxos
processuais para celebração de
instrumentos jurídicos

1 1 1 1 1
Baixa utilização de ferramentas
formais de gerenciamento de
processos

Capacitação de pessoal para
gerenciamento de processos
com foco em inovação

Secretaria de Articulação
Institucional / SEARI /

AGINOVA

Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 1.4.7
Número de Empresas e Startups
Incubadas no ano corrente

2 2 2 3 3

Número de Empresas e Startups
Incubadas no ano corrente

Número de empresas
incubadas ano corrente -
número de empresas
incubadas ano anterior

AGINOVA

PDU 1.4.7.1
Aumento do número de empresas e
startups incubadas no ano corrente

2 2 2 3 3

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

1.4.7.1.1
Publicação de Edital de Seleção de
Fluxo Contínuo

0 1 1 1 1 Baixa adesão Reforçar divulgação

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

1.4.7.1.2 Revitalização dos espaços de trabalho 0 1 1 1 1 Falta de recursos financeiros
Busca de parcerias para
investimento

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

1.4.7.1.3
Estudo para interiorizar programas de
incubação

0 1 0 0 0
Falta de estrutura de suporte nos
campus

Planejamento para integração de
parceiros institucionais nos
programas de incubação

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo
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PDI 1.4.8

Taxa de crescimento de estudantes
matriculados na graduação que
participam nas Empresas Juniores (EJs)
e nos times de empreendedorismo social

25% 25% 15% 10% 10%

Taxa de crescimento de
estudantes matriculados na

graduação que participam nas
Empresas Juniores (EJs) e nos
times de empreendedorismo

social

[(Total de alunos que
estão atuando nas EJs no
ano corrente / Total de
alunos que participam nas
EJs no ano anterior) – 1]
X 100

AGINOVA

PDU 1.4.8.1
Ampliação do número de Empresas
Juniores

10% 10% 10% 10% 10%

Taxa de crescimento de
Empresas Juniores (EJs)

reconhecidas e homologadas no
programa UFMS Jr.

= [(Total de EJs no ano
corrente / Total de EJs
no ano anterior) – 1] X
100

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

1.4.8.1.1
Ciclo anual de divulgação do Programa
UFMS Jr nas UAS

0 1 1 1 1
Indisponibilidade de orçamento
para deslocamento de servidores

Desenvolvimento de estratégia
de divulgação utilizando
ferramentas de TIC

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 1.4.9
Taxa de cursos de graduação com
disciplinas com conteúdo de
empreendedorismo

35% 45% 55% 65% 70%
Taxa de cursos de graduação
com disciplinas com conteúdo

de empreendedorismo

(Total de curso com pelo
menos uma disciplina com
o conteúdo de
empreendedorismo/Total de
cursos de graduação) x
100

PROGRAD, AGINOVA

PDU 1.4.9.1
Professores capacitados em
Empreendedorismo e Inovação

0% 10% 10% 10% 10% Professores capacitados

= [(Total de professores
capacitados no ano atual
/ Total de professores
capacitados no último ano
em que ocorreu curso de
capacitação) -1] * 100

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle
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1.4.9.1.1
Celebração de acordos com parceiros
para capacitação dos docentes

0 1 1 1 1
Turmas insuficientes para
atingimento da meta

Celebrar acordos com mais
parceiros

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

1.4.9.1.2
Ciclo anual de sensibilização dos
docentes de cada UAS para realizarem a
capacitação

0 1 1 1 1 Baixa adesão
Reforço na divulgação via
direção das UAS e coordenações
de curso

Secretaria de
Empreendedorismo e
Inovação / SEEMP /

AGINOVA

Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 1.4.10
Taxa de mobilidade nacional e
internacional dos cursos de graduação e
de pós-graduação stricto sensu

10% 15% 20% 20% 20%

Taxa de mobilidade nacional e
internacional dos cursos de

graduação e de pós-graduação
stricto sensu

(Total de Cursos com
pelo menos uma ação de
mobilidade internacional
ou disciplina em língua
estrangeira / Total de
cursos de graduação) x
100

PROGRAD, AGINOVA

PDU 1.4.10.1
Acordos de Cooperação com
Instituições Estrangeiras

5% 10% 10% 10% 10%
Aumentar número de acordos de

cooperação com instituições
estrangeiras

=[(Total de acordos no
ano atual / total de
acordos no ano anterior)
-1] * 100

SERIN/ AGINOVA / Chefe
da Secretaria de Relações

Internacionais -SERIN /
AGINOVA

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

1.4.10.1.1
Prospecção de novas instituições
interessadas em estabelecer acordo de
cooperação

15 15 15 15 15

Dificuldades na instrução
processual (documentos
necessários, tradução de
documentos estrangeiros)

Mapeamento e otimização do
fluxo Secretaria de Relações

Internacionais - SERIN /
AGINOVA

Necessidade de traduções de
documentações

Implantar Central de Tradução

1.4.10.1.2
Orientação de colegiados de cursos de
graduação e pós-graduação de cada
UAS

1 1 1 1 1 Baixa adesão
Reforçar divulgação via direção
das UAS Secretaria de Relações

Internacionais - SERIN /
AGINOVA
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Meta Descrição
Valor Indicador de Desempenho

Gestor
2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo

PDI 1.4.11
Número de cursos graduação e de
pósgraduação com dupla titulação com
instituição estrangeira

1 2 4 6 10

Número de cursos graduação e
de pósgraduação com dupla

titulação com instituição
estrangeira

Total de cursos de
graduação com parcerias
em dupla diplomação,
double degree com
instituição estrangeira.

AGINOVA

PDU 1.4.11.1

Aumento da formalização de Acordos de
Cooperação com Instituições
Estrangeiras para dupla
titulação/diplomação para graduação e
pós-graduação

20% 20% 20% 20% 20%

Instituições estrangeiras em
acordo de cooperação para
dupla titulação/diplomação

(graduação e pós-graduação)

= [(Instituições com
acordo formalizado no ano
atual / Instituições com
acordo formalizado no ano
anterior) - 1 ] * 100

Secretaria de Relações
Internacionais - SERIN /

AGINOVA

Ação Descrição
Anos Gestão de Risco

Gestor da Ação
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle

1.4.11.1.1
Identificação de cursos com potencial
para internacionalização

1 1 1 1 1
Dificuldades na identificação
devido a falta de conexão direta
com os cursos

Alinhamento com Prograd e
Propp para mapeamento de
cursos potenciais

Secretaria de Relações
Internacionais - SERIN /

AGINOVA

1.4.11.1.2
Prospecção de universidades
estrangeiras interessadas

1 1 1 1 1 Dificuldades na identificação
Pesquisa intensiva, levantamento
junto à pesquisadores e gestores

Secretaria de Relações
Internacionais - SERIN /

AGINOVA
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9. IMPLEMENTAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO PDU 2020/2024

No contexto da gestão estratégica, as etapas da implementação, controle e

avaliação constituem a sua força motriz. Cada uma destas etapas representa a

capacidade da organização em mobilizar e transformar recursos, processos e

habilidades humanas em uma estrutura que apoia e consolida a estratégia. Assim, a

UAS deve reconhecer que a garantia do alcance dos resultados desejados está mais

relacionada com a gestão da estratégia do que com a sua declaração, pelo que, são as

medidas concretas para operacionalizar a estratégia, monitorá-la e avaliá-la, quem

trarão os resultados pretendidos e pactuados no planejamento estratégico; em

particular, do PDI 2020/2024.

9.1. IMPLEMENTAÇÃO

A etapa da Implementação consiste em um conjunto de ações necessárias para

viabilizar os resultados do planejamento estratégico; ela exige uma atenção e esforço

especial dos administradores no desenvolvimento de uma estrutura coerentemente

organizada para viabilizar os resultados almejados; nesse sentido, é de grande

importância que a organização disponha, ou procure dispor, dos seguintes aspectos:

● Estratégias coerentes com a cultura organizacional, sua missão, visão e valores;

● Planejamento Institucional (PDI 2020/2024) aceito como delineador estratégico

para os demais níveis do planejamento;

● Quadro de pessoal com competências alinhadas aos procedimentos

operacionais;

● Atividades e processos bem desenhados, definidos e comunicados;

● Gestão orientada para a inovação e resultados;

● Liderança.

A implementação PDU 2020/2024 deve preconizar, além dos pressupostos

acima colocados, a construção de um sistema vivo e integrado, em que pessoas, ideias,

operações e, sobretudo, objetivos, catalisam e coordenam o planejamento em seus

respectivos níveis. A construção de vantagens competitivas no âmbito do conjunto da

Universidade consiste no objetivo basilar de toda e qualquer programação estratégica;
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contudo, elas exigem uma qualidade decisória e administrativa assim como um

engajamento intenso e disciplinado de todo o corpo organizacional.

9.2. CONTROLE E AVALIAÇÃO

As etapas seguintes à Implementação, viabilizam o monitoramento da

programação estratégica do PDU 2020/2024, no sentido de melhorar a sua eficácia ao

habilitar os gestores em averiguações sobre como os recursos (pessoas, processos,

equipamentos e outros) estão sendo empregados e se são suficientes para apoiar as

metas e ações da Unidade. Com efeito, as atividades de Controle reportam aos gestores

informações úteis para mensurar o potencial de alcance da programação estratégica,

ajudando-os a atuar com mais proatividade e eficácia. As características elementares

desta etapa consistem em:

● Monitorar as desconformidades da programação estratégica em todos os

níveis;

● Proceder aos ajustes que se façam necessários visando a potencializar o

alcance das metas e ações e, decorrentemente, da programação

estratégica;

● Viabilizar previsões para a formulação de cenários;

● Oportunizar aos gestores e demais colaboradores, experiências

profissionais e pessoais com o processo construtivo inerente à

adaptabilidade que o processo exige.

O controle do PDU 2020/2024 será viabilizado pelo Sistema de Gestão do PDU

(SigPdu), o qual consiste em um software que foi desenvolvido para registrar a

programação estratégica das UAS’s e UAC’s, em nível tático-operacional e, de modo

sistêmico e dinâmico, oportunizar aos gestores ou usuários o acompanhamento do

alcance das metas e ações contidas na programação supracitada. Havendo uma

utilização correta do SigPdu e, sobremaneira, uma apropriação gerencial das

informações nele concebidas, a gestão universitária poderá refletir os princípios, a

missão e a visão organizacional.
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Por seu turno, a etapa da Avaliação possibilita aos gestores ou tomadores de

decisão a mensuração da conformidade estratégica do PDU 2020/2024 em períodos

determinados, tendo por referência as informações obtidas por meio do controle; nesse

contexto, com base no panorama geral da programação estratégica, sobretudo os seus

indicadores de desempenho, é possível identificar com nitidez as fontes de

vulnerabilidades e de potencialidades e a consistência do planejamento institucional,

seja no âmbito do PDI ou do PDU.

Doravante, a avaliação adotada concebe uma dinâmica coletiva em que tanto a

Unidade avalia os padrões de desempenho e a conformidade do seu planejamento, no

contexto do PDU, produzindo reuniões técnicas para avaliação dos resultados e

elaboração de relatórios gerenciais, quanto a Administração Central que, por meio da

Proplan, avalia o impacto dos resultados obtidos no PDU para o alcance dos objetivos

e metas da UFMS1, ou seja, os reflexos do planejamento no nível tático-operacional

para a concretização da estratégia institucional incorporada no Plano de

Desenvolvimento Institucional vigente.

Por derradeiro, o sucesso da implementação, controle e avaliação do PDU

2020/2024 requer uma proposta estratégica consistente a ponto de envolver as pessoas

não apenas pelos benefícios que ela potencialmente apresenta, mas, sobretudo, pelo

caráter desafiador que ela inspira.

1 A elaboração do Relatório de Avaliação do PDI ocorre anualmente, desde 2010. Os relatórios
estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico: https://pdi.ufms.br/avaliacao/
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10. DOCUMENTOS NORTEADORES DO PDU

● Plano de desenvolvimento Institucional – PDI 2015-2019 – Realinhado em 2017
https://proplan.ufms.br/files/2017/09/PDI-realinhado-2017.pdf

● Relatório de Avaliação do PDI-2015-2019 – ano base 2017
https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base-2
017/ 

● Plano Pedagógico Institucional da UFMS - PPI
http://www.pdi.ufms.br/index.php?section=download&itemId=20

 
● Relatório de das Comissões Setoriais de Avaliação - CSA

https://seavi.ufms.br/csa/
 
● Relatório de Autoavaliação Institucional - Triênio 2015-2017

https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relat%C3%B3rio10_corrigido.pdf
 
● Relatório de Gestão da UFMS – Ano base 2017

https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relatorio_de_Gestao_2017_UFM
S_com_parecer_CD.pdf

● Sistema para Cadastramento de Metas e Ações do PDU
Novopdi.ufms.br/pdu
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