
Identifique fraquezas e desafios da
sua unidade. Preencha o PDU
 

Baixo orçamento para a realização de atividades internas, alto índice de
evasão escolar e número reduzido de servidores para as demandas da área
são algumas das questões que podem ser apontadas no Plano de
Desenvolvimento da Unidade, o PDU. Anualmente, existe uma necessidade
institucional para que as Unidades Acadêmicas e Administrativas se
empenhem na construção ou na revisão desse instrumento de gestão
organizacional.
 
Você, técnico administrativo ou docente, já foi convocado para fazer parte de
alguma comissão para reunir as informações pertinentes ao planejamento da
sua área? Chefias, vocês já compartilharam o Guia de Elaboração do PDU
para os servidores do seu setor? Essa é uma excelente oportunidade para
que todas as unidades da UFF se organizem e trabalhem em cima dos
desdobramentos das metas do PDI, com vigência até o próximo ano.
Aproveite para sanar as suas dúvidas na entrevista realizada com a equipe
da Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan)
 
1) Qual é a média de envolvimento dos setores da UFF no
preenchimento do PDU anualmente?
 
Nos últimos anos, temos observado uma melhor compreensão das unidades
quanto ao  desenvolvimento do PDU. Se pensarmos nas áreas
administrativas da Universidade, atualmente, cerca de 70% já elaboraram ou
estão elaborando os seus planejamentos, bem como designando comissões
para dar início ao processo. Considerando que estamos na metade do ano,
esses números são bem significativos.
 
Já nas unidades acadêmicas, o cenário ainda é insatisfatório. Das 42
unidades, cerca de 50% ainda não iniciaram a elaboração do PDU ou não



reportaram o status à Proplan. A média ainda está abaixo do esperado.
Precisamos de um maior engajamento das áreas. A Proplan continua ativa
no seu propósito de elucidar as dúvidas e contribuir para o desenvolvimento
dos PDUs. Para conferir em detalhes os números acima, acesse o Controle
de status de elaboração dos PDUs, na página da Proplan. Caso necessite
reportar o status do PDU de sua Unidade, é só enviar email para
pamelladrummond@id.uff.br
 
2) Por que é tão importante que as unidades acadêmicas e
administrativas se organizem e preencham o PDU?
 
Um dos principais objetivos do PDU é o desdobramento dos objetivos
estratégicos do PDI em ações táticas, ou seja, é estabelecer um
planejamento de ações capazes de ajudar a unidade no alcance dos
objetivos do PDI. Além disso, o PDU auxilia na otimização de recursos
físicos e financeiros, de tempo e esforço dos servidores e também visa o
aumento da eficiência e eficácia do trabalho rotineiro. Isso ocorre pois
durante a elaboração do PDU a unidade identifica seus principais problemas,
analisa as causas raízes e alcança a visibilidade das ações que são capazes
de fazer a diferença na gestão. A ideia é estimular uma atuação mais focada
e estratégica e menos reativa, de forma a não só “apagar incêndios” no dia a
dia.
 
Vale lembrar que, ao elaborar o PDU, a unidade deve considerar: o PDI
como direcionador das ações táticas do PDU, o resultado do diagnóstico
aferido pelas ferramentas disponíveis no Guia PDU e demais ações de
melhorias que achar necessário. Além disso, é fundamental que as ações
propostas sejam claras, executáveis e mensuráveis.
 
3) Quais são os reflexos do PDU no ambiente de trabalho e na
execução das atividades realizadas pelos servidores?
 
Para as equipes, o maior benefício é promover uma consciência coletiva e
uma visão sistêmica da unidade. Além disso, em função da determinação
clara de papéis e responsabilidades, a comunicação interna também é
facilitada.
 
Já em relação à eficiência administrativa, o planejamento tático amplia a
visibilidade sobre desafios e oportunidades para alcance de seus objetivos,
aumenta a capacidade gerencial para tomada de decisões, auxilia na gestão
de riscos, promove a transparência e melhora o relacionamento da unidade
com seu ambiente externo.
 
4) Quais informações são primordiais e devem constar no plano?
 
A primeira coisa que as unidades devem perceber é que os indicadores e
metas a serem considerados no PDU devem ser mensuráveis e viáveis. Ou
seja, devem ser possíveis de serem alcançados e medidos. Não é
recomendável inserir objetivos inatingíveis ou fora da realidade do setor. Se
um dos pontos negativos internos da área, por exemplo, é a falta de pessoal,
o redimensionamento e a capacitação da força de trabalho pode ser um
caminho adequado, a curto prazo, para atender as necessidades. Logo, é
fundamental que a unidade tenha clareza de seus principais desafios e
problemas, de fatores positivos e negativos internos e externos à unidade
que possam afetar seu desenvolvimento.
 
5) Qual o papel da gestão, no exercício de funções da Proplan, para
auxiliar as unidades na elaboração do PDU e para contribuir para o
fortalecimento da áreas quando observarem fraquezas e pontos
negativos?

https://www.uff.br/?q=pdu-uff
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/guia_pdu.pdf


 
A Proplan tem o papel de orientar a elaboração do PDU sanando as dúvidas
técnicas da Unidades no que se refere aos temas como planejamento,
indicadores e metas. É importante que sejamos acionados caso a unidade
identifique riscos operacionais ou de integridade em seus processos. Devem
ser reportadas práticas capazes de expor a universidade a vulnerabilidades
ou inconformidades diante das leis, INs e dos órgãos de controle.
 
A Pró-reitoria também tem a função de aplicar instrumentos e metodologias
que minimizem e tratem riscos operacionais e de integridade, além de
monitorá-los conforme orientação dos órgãos de controle. 
 
Para isso, entre contato com a servidora Pamella Drummond através do e-
mail pamelladrummond@id.uff.br.
 
7) Após o preenchimento do PDU, existe algum monitoramento quanto
à execução dos objetivos e metas traçados?
 
Sim. O Plano de Ações, Indicadores e Metas (plano tático) deve ser
monitorado conforme metodologia disponível no Guia PDU e de acordo com
a periodicidade definida pela unidade.  No PDU da Proplan, por exemplo, foi
estabelecido um monitoramento mensal por meio de reuniões com todos os
líderes e com os membros da comissão de elaboração do PDU. Além disso,
é o momento e o lugar onde são verificados os status das ações planejadas
e medida a sua performance. Para mais informações sobre o PDU, acesso
ao guia para elaboração e outros dados, confira a página da Proplan:
https://www.uff.br/?q=pdu-uff 
 
 

Servidores, vocês sabem quais valores norteiam o serviço público?
 
No final do ano passado, diversas instituições do país, incluindo a UFF, se
engajaram na escolha dos Valores do Serviço Público, uma proposta da
Controladoria Geral da União, em parceria com a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), visando balizar e
orientar a cultura da Administração Pública.
 
A importância dessa iniciativa é uma só: refletir sobre o uso de tais princípios
no desenvolvimento pessoal, nas rotinas de trabalho, nas competências
comuns e no clima organizacional. A partir do recebimento de mais de 90 mil
indicações, os valores selecionados foram: Engajamento, Integridade,
Imparcialidade, Gentileza, Justiça, Profissionalismo e Vocação Pública. Quer
saber em detalhes mais informações sobre cada um destes?
 
Acesse a página e confira: https://bit.ly/3rGdvrg

*ALERTA* para a circulação de dois links de sites falsos que visam
coletar usuários e senhas dos servidores públicos federais!

 
Nos últimos dias, o Governo Federal tem informado sobre o endereço falso: ,
que simula o acesso ao Sigac, e ainda um outro que reproduz o SouGov: O
usuário recebe um SMS com o título "comunicado importante" que versa
sobre matrícula e atualização de cadastro, com link para o site falso, onde é
solicitado usuário e senha.
 

https://www.uff.br/?q=pdu-uff
https://bit.ly/3rGdvrg


CUIDADO! Não forneça seus dados. Caso tenha fornecido o CPF e senha
em algum site ou aplicativo que não seja oficial (gov.br), efetue
imediatamente a troca de sua senha do GOV.BR e do SIGAC/SIGEPE.
Informe completo em: https://bit.ly/3BOqlIv

Adiado o relançamento de nova interface do RiUFF
 
PDPA: Niterói planeja criação de moeda digital com foco em preservação do
meio ambiente
 
Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho
 
Últimos dias para se inscrever: Palestra online de prevenção de Lesões por
Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho (DORT) - para servidores da UFF

Veja todos os informes

Cine Debate Metamorfoses da rua – Sessão de encerramento
Dia 29/07, às 19h,  pelo Facebook do Centro de Artes UFF
 
IX Seminário Setembro Amarelo: do luto à luta
Chamada para trabalhos até 23/08
 
 

Veja todas as lives

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail. 
Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF. 

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249 
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos

da Universidade Federal Fluminense 
Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/30752/admin/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
https://bit.ly/3BOqlIv
http://www.uff.br/?q=informativos
https://www.uff.br/?q=events/cine-debate-metamorfoses-da-rua-sessao-de-encerramento
https://www.uff.br/?q=events/ix-seminario-setembro-amarelo-do-luto-luta
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

