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1. Introdução ao POA 2020
Em 2021 será implementado um novo modelo de planejamento orçamentário anual, o
referido planejamento será consolidado e registrado no Plano Orçamentário Anual,
instrumento no qual constarão detalhadas, consolidadas e catalogadas todas as
despesas da UFPE, sejam decorrentes de demandas ou ações de gestão.

2. Eixos

Os eixos foram divididos em cinco que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3o da Lei
no 10.861, que institui o SINAES:
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
No Eixo 1, considera-se a dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES. O
foco desse Eixo
é a descrição e a identificação, por intermédio do documento Relato Institucional,
dos principais elementos do processo avaliativo da IES em relação ao seu PDI.
O Relato Institucional deve ter como foco a evolução acadêmica da IES, e sua
concepção e descrição encontram-se na página 2, item 4 do Instrumento de
Avaliação Externa.
O texto do relatório deverá apresentar fatos e dados que justifiquem:
• Evolução institucional no Relato Institucional em relação a Planejamento e
Avaliação;
• Previsão e Implantação do projeto e do processo de autoavaliação;
• Participação da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação previsto e
implantado;
• Divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação e das
avaliações externas para a comunidade acadêmica.

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência existente entre
esse documento e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação
acadêmica - ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, verificar os
diferentes caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua
inserção social, bem como sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento
econômico e social, tendo sempre como base a missão, os propósitos e as metas
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anunciadas no PDI. Dessa forma, o Eixo Desenvolvimento Institucional assume o
papel de induzir maior comprometimento da IES na construção de seu PDI,
priorizando sua coerência e evolução.
O Eixo Desenvolvimento Institucional contempla as dimensões 1 (Missão e Plano
de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da
Instituição) do SINAES.
• Articulação das metas e objetivos do PDI implantado com a missão institucional,
com o
cronograma estabelecido e com os resultados do processo de avaliação institucional;
• Coerência entre o PDI e as atividades de ensino implantadas;
• Coerência entre o PDI e as atividades de extensão implantadas;
• Coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa implantadas;
• Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à diversidade, ao
meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural;
• Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o desenvolvimento
econômico e
social
• Coerência entre o PDI e as ações de responsabilidade social: inclusão social;
• Coerência entre o PDI e as ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos
humanos e
igualdade étnico-racial;
• Coerência entre o PDI e as ações de internacionalização.
Eixo 3: Políticas Acadêmicas
No Eixo Políticas Acadêmicas analisam-se os elementos constitutivos das práticas de
ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se
também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e
o atendimento ao discente.
Este Eixo contempla as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão), 4
(Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos
Discentes) do Sinaes.
• Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação.
• Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação stricto
sensu.
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• Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação lato
sensu.
• Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou
iniciação científica, tecnológica, artística e cultural.
• Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão.
• Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das produções
acadêmicas:
científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e cultural.
• Comunicação da IES com a comunidade externa.
• Programas de atendimento aos estudantes.
• Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção
discente.
• Política e ações de acompanhamento dos egressos
• Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico.
• Inovação tecnológica e propriedade intelectual: coerência entre o PDI e as ações
institucionais.

Eixo 4: Políticas de Gestão
O Eixo Políticas de Gestão tem como foco a verificação do desenvolvimento das
políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda,
elementos do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o
seu pleno desenvolvimento de forma sustentável.
Esse Eixo contempla as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e
Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.
• Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo.
• Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente.
• Gestão institucional.
• Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo.
• Política de formação e capacitação docente.
• Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional.
• Sustentabilidade financeira.
• Sistema de registro acadêmico.
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Eixo 5: Infraestrutura Física
No Eixo Infraestrutura Física, verificam-se as condições que a IES apresenta para o
desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esse
Eixo contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES.
• Auditórios.
• Biblioteca: infraestrutura física.
• Biblioteca: plano de atualização do acervo.
• Biblioteca: serviços e informatização.
• Espaços de convivência e de alimentação.
• Espaços para atendimento aos alunos.
• Gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral-TI.
• Instalações administrativas.
• Instalações sanitárias.
• Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física.
• Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços.
• Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente.
• Salas de aula.
• Sala(s) de professores.
• Tecnologias de Informação e Comunicação.

3. Ações (demandas)
Considerando a Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2021, na qual consta
uma redução de 16,5% no orçamento discricionário e condicionamento de
aproximadamente 50% da dotação orçamentária para o exercício (continuar)
Em virtude da necessidade de contingenciamento das despesas dado
os cortes orçamentários, as diretorias de centro deverão, ao colocar ações que
necessitam de recursos financeiros, escolher prioritariamente as com recursos
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oriundos do MODALOC ou oriundo de convênios ou doações, exceto para ações
de infra-estrutura já programadas junto à SINFRA ou PCU.
Na inserção da ação propriamente dita, deverão ser preenchidos os
seguintes campos:
✔ Eixo Temático: Já explicado no capítulo anterior
✔ Nome da ação/Demanda : O nome da ação/demanda será iniciado por
um código formado da seguinte forma: Número do objetivo do PEI e do
PDI, ao qual a ação está correlacionada, este pode ser consultado na Aba
de Objetivo Estratégico do cadastro de ações do Sigaplan, seguido pelo
número do eixo, depois o nome da unidade de planejamento, e por fim
o número da ação de sua unidade de planejamento dentro do eixo
escolhido. Após esse código segue-se o título da ação. Como exemplo
podemos

criar

a

ação

13.02.PROPLAN.01

-

Criar

política

de

monitoramento do PDI. O código desta ação é explicado da seguinte
forma,

09 é o objetivo do PEI ao qual se relaciona, a saber: Ser

referência na governança e gestão institucional. 02 é número do eixo,
Desenvolvimento Institucional,

PROPLAN é a unidade de planejamento

responsável e 01 o número da ação.
✔ Descrição: Este item refere-se aos detalhes da ação, como ela se
desenvolverá, aspectos relevantes que a caracterize. Solicitamos ainda
que neste item sejam relacionadas as Unidades que participam da
execução da ação em proporção menor que a Unidade Executora;
✔ Finalidade: Entende-se aqui como o objetivo da ação;
✔ Produto: É a descrição quantitativa da ação, podendo ser a meta a ser
alcançada em 2021;
✔ Prazo estimado da ação: É constituído pelas datas de início e previsão
de término da Ação, as quais devem estar dentro do ano de
planejamento, ou seja, de 01/01/2021 a 31/12/2021.
✔ Gerente: Tem a responsabilidade pela Ação (inclusão, alteração,
inatividade, acompanhamento e execução). Lembramos que é de
responsabilidade do gerente de ação que ela seja implementada. Colocar
a ação no sistema de gestão SIGAPlan significa que a ação foi planejada
mas isto por si só não é suficiente para que a ação seja executada.
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✔ Coordenador: responsável por liberar o acesso ao sistema dos gerentes.
Em muitos casos será a chefia imediata (Pró-reitores, diretores de
Centro...);
✔ Unidade responsável: ela será por default a Unidade do Coordenador
que liberou o acesso ao gerente de ação;
✔ Dimensão: Funciona como marcador para facilitar encontrar ações de
temas parecidos em pesquisas e relatórios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acessibilidade
Auxílios Financeiros
Assistência estudantil
Bolsas
Capacitação
Custo de funcionamento
Ensino
Extensão
Inovação
Interiorização
Internacionalização
Serviços de Engenharia
Obras
Pesquisa
Segurança Institucional
Tecnologia da Informação

✔ Valor provisionado: esta informação será preenchida automaticamente,
durante a fase de execução, através das emissões das Portarias pela
Diretoria Orçamentária e Financeira (DOF|PROPLAN);
✔ Custo: caso a ação envolva valores monetários, este atributo equivalerá
ao somatório de todos os elementos de despesa elencados, lembrando
da restrição informada nas observações quanto ao limite do Modaloc.
✔ Fonte de recurso: aqui deve ser identificada qual a fonte do recurso
dentro a lista de todas as fontes de recurso da Universidade, a começar
por “recursos próprios” e “recursos do tesouro”. Em ambos os casos, há,
por

conseguinte,

a

catalogação

das

Ações

Orçamentárias

correspondentes. Todas expressas na matriz orçamentária da UFPE.
Segue a lista:
1 - Outras Fontes, esta forma ainda presente no Siga está inativa e não deve ser utilizada.
2 - Recurso Próprio/Ead
3 - Recurso Próprio/Fomento A Graduação, Pós Gradudação, Ensino, Pesq. E Ext.
4 - Recurso Próprio/Funcionamento Das Ife’s
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5 - Tesouro/Capacitação E Formação De Prof., Profissionais, Func. E Gestores Da Ed. Basica
6 - Tesouro/Capacitação Serv. Púb. Federais
7 - Tesouro/Fomento A Graduação, Pós Gradudação, Ensino, Pesq. E Ext.
8 - Tesouro/Funcionamento Das If’s Ed. Basica
9 - Tesouro/Funcionamento Das Ife’s, esta devendo ser preenchida por ações prioritárias a serem
realizadas com orçamento do Modaloc.
10 - Tesouro/Pnaes
11 - Tesouro/Reuni, este tendo como prioridade as ações com processos iniciados no exercício anterior.
De forma complementar, a parceria com outros órgãos também se faz fonte de recursos para
fomentar as ações em conjunto da UFPE, recursos estes provenientes de convênios, termos de cooperação
e contratos, segue a lista:
12 - Convênio/Fade/Finep (Pesquisa)
13 - Convênio/Fade/Finep (Ct-Infra)
14 - Convênio/Fade/Outros
Apenas elege-se esta opção quando o recurso for algum convênio, intermediado pela FADE, que
não seja pela FINEP (CT-INFRA ou PESQUISA).
15 - Termo De Cooperação/Fade/Petrobras
16 - Contrato/Fade/Chesf
17 - Contrato/Fade/Outros
Apenas elege-se esta opção quando o recurso for algum contrato, intermediado pela FADE, que
não seja o da CHESF.
18 - Convênio/Ufpe/Outros
Apenas elege-se esta opção quando o recurso for algum convênio, diretamente pela UFPE, que
não seja pelo GOVERNO DO ESTADO.
19 - Convênio/Ufpe/Governo Do Estado
20 - Termo De Cooperação/Ufpe/Mec-Capes
21 - Termo De Cooperação/Ufpe/Mec
22 - Termo De Cooperação/Ufpe/Min. Da Saúde
23 - Termo De Cooperação/Ufpe/Min. Da Ciência, Tecnologia E Inovação
24 - Termo De Cooperação/Ufpe/Min. Do Esporte
25 - Termo De Cooperação/Ufpe/Min. Da Integração
26 - Termo De Cooperação/Ufpe/Min. Das Cidades
27 - Termo De Cooperação/Ufpe/Outros

Apenas elege-se esta opção quando o recurso for algum termo de
cooperação, diretamente pela UFPE, que não seja pela PETROBRAS ou
Ministérios (MEC, MSaúde, MCTI, MEsporte, MIntegração, MCidades).
Todas as fontes listadas são campos fechados dentro do sistema SigaPlan.
✔ Categoria econômica: são duas, a despesa ou poderá ser “despesa
corrente” ou “despesa de capital”;
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- Elemento da despesa: este é um campo limitado dentro do sistema, a partir
do momento da escolha da categoria econômica. Tem por finalidade identificar
os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, diárias, material
de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, obras e
instalações, equipamentos e material permanente, auxílios e outros que a
Administração Pública utiliza para a consecução de seus fins.
Em sendo despesa de capital, os elementos de despesa disponibilizados
no sistema serão os listados abaixo:

Sendo despesa de custeio, os elementos de despesa disponibilizados no
sistema serão os listados abaixo:
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✔ OBJETIVO ESTRATÉGICO: Enquadrar as demandas de acordo com os
objetivos estratégicos do PDI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01. ADOTAR NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA FORMAÇÃO ACADÊMICA
02. EXPANDIR E CONSOLIDAR CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
03. REDUZIR A EVASÃO E RETENÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO
04. AMPLIAR A INTEGRAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM OUTROS SETORES DA
SOCIEDADE, DENTRO DE UM PROGRAMA DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO,
CULTURA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
05. CONSOLIDAR E EXPANDIR A INTERIORIZAÇÃO
06. EXPANDIR E CONSOLIDAR A INTERNACIONALIZAÇÃO
07. APRIMORAR A GOVERNANÇA E GESTÃO INSTITUCIONAL
08. PROMOVER UMA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
09. IMPLANTAR UMA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO À
CULTURA
10. IMPLANTAR UMA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (INTERNA E
EXTERNA), EM TODAS AS INSTÂNCIAS.
11. REDEFINIR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAL (DOCENTES E TÉCNICOS)
12. AMPLIAR A EDUCAÇÃO ABERTA E DIGITAL
13. APRIMORAR A GOVERNANÇA DE TI E A GESTÃO DE TI
14. PROMOVER AÇÕES QUE IMPULSIONEM POLÍTICAS PROPOSITIVAS PARA A
PESQUISA E A PÓS-GRADUAÇÃO
15. CONSOLIDAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL
16. OFERECER CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO EXITOSA DA
FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS ESTUDANTES
17. AMPLIAR, MODERNIZAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA GARANTINDO A
ACESSIBILIDADE COM EFICÁCIA
18. DESENVOLVER E IMPLANTAR APLICATIVOS E SISTEMAS INTEGRADOS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE ABRANJAM TODAS AS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO
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•
•
•

19. FORTALECER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E A COMUNICAÇÃO PÚBLICA
20. APERFEIÇOAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO.
21. CAPTAR RECURSOS EXTERNOS PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS
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4. Como usar o SIGAPLAN

Segue o passo a passo para um Coordenador cadastrar seus Gerentes de Ação,
e assim habilitá-los, no Sig@Plan.
1) Entrar no Sig@ com seu perfil

2) Alterar o Perfil para COORDENADOR (Gestão – sua unidade de lotação)
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3) Clicar em Cadastros > Gerente de Ação

4) Selecionar o ano 2021
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5) Depois clicar em ADICIONAR

6) Você pode inserir o seu Gerente de Ação pelo NOME ou pelo CPF
Em seguida clicar em BUSCAR e ao fim clicar em SALVAR

Segue o passo a passo para um Gerente de Ação cadastrar uma ação no
Sig@Plan.
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1) Entrar no Sig@ com seu perfil

2) Alterar o Perfil para GERENTE DE AÇÃO (Gestão – sua unidade de lotação)
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3) Clicar em Planejamento > Plano > Ação

> Inserir

4) Selecionar o ano (2021) e clicar em NOVA AÇÃO para iniciar uma ação
inteiramente nova e fazer apenas as modificações necessárias para o ano de
2021.
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5) A situação da ação ficará sempre ATIVA.
No campo UNIDADE EXECUTORA você deverá escolher qual unidade da UFPE
irá executar sua ação.Se sua ação possui custo, você clica em adicionar no
item custos da ação.
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6) Agora você deve escolher a FONTE do seu RECURSO e clicar nela

7) No item categoria econômica você escolherá se será capital ou custeio.
Em valor colocará o custo da sua ação e clica em OK. Em seguida poderá
SALVAR a ação.
obs: você poderá colocar até dois valores de fontes diferentes.
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