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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

 

 

1. Identificação da Unidade 

Agência de Comunicação Social e Científica - AGECOM 

 

 

2. Caracterização da Unidade 

É a unidade responsável pelo planejamento, organização, coordenação, execução 

e veiculação das atividades inerentes à Comunicação Social de natureza institucional e 

Científica, da produção visual, da documentação institucional e da política editorial da 

UFMS. 

Áreas de atuação: 

● Assessoria de Imprensa; 

● Produção Visual e Gráfica; 

● Editoração e Divulgação científica; 

● Gestão e Planejamento da Comunicação Social; 

● Gestão da Documentação Institucional; 

● Gestão dos canais de comunicação institucional; e 

● Apoio às unidades no âmbito da Comunicação. 

 

3. Histórico da Unidade 

A área da Comunicação foi criada no início dos anos 1980, sendo que em 1987 

passou a ser Assessoria de Comunicação Social, estando vinculada à Reitoria, para 

auxiliar essencialmente como assessoria de imprensa. 

Em 1999 foi criada a TV Universitária da UFMS. 

Em 2008 a Assessoria de Comunicação Social (ACS) assumiu a responsabilidade 

pela divulgação e articulação com os públicos estratégicos, com a criação do Jornal 

UFMS, tendo duas divisões: Jornalismo e Programação Visual.  

Em 2013, passou a ser Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), vinculada 

à estrutura da Reitoria, manteve as duas divisões: Divisão de Editoração e Programação 

Visual e Divisão de Jornalismo. 

Em 2016, foi criada a Rádio Educativa UFMS 99.9 e integrada à estrutura da CCS 

a divisão da Rádio Educativa UFMS 99.9. 

Em 2017, foi criada a Secretaria Especial de Comunicação Social e Científica 

(SECOM), passando a atuar com quatro divisões: Divisão de Jornalismo e Mídias Sociais, 

Radiodifusão Educativa (reunindo a Rádio Educativa e a TV UFMS), Planejamento 

Visual e Produção Gráfica, e Editora Universitária. 
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Em 2018, a SECOM foi reestruturada e passou a contar com três unidades: 

Divisão de Produção Jornalística; Divisão de Produção Visual e Gráfica; e a Divisão da 

Editora UFMS. 

Em 2019, foi criada a Agência de Comunicação Social e Científica (AGECOM), 

mantendo as três divisões: Produção Jornalística, Produção Visual e Gráfica e Editora 

UFMS: 

Em 2021, a estrutura foi readequada e as Divisões passaram a ser identificadas 

como Secretarias, incluindo a de Documentação Institucional, que antes estava 

vinculada à Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura:  

● Secretaria de Documentação Institucional; 

● Secretaria de Editora UFMS 

● Secretaria de Produção Visual; e 

● Secretaria de Rádio, TV e Mídias. 

 

 

4. Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional da AGECOM é representada graficamente através do 

seu organograma (abaixo), sendo composta pelo Gabinete e 4 (quatro) Secretarias. 

Figura – Organograma AGECOM 

 

4.1. Secretaria de Documentação Institucional - SEDOC 

Responsável pela execução, orientação e acompanhamento dos serviços de 

protocolo e arquivo, bem como os demais procedimentos referentes à gestão da 

Informação e da Documentação Institucional da UFMS. 

Unidade Subordinada: 

● Protocolo Central 

● Arquivo Central 

 

4.2. Secretaria de Editora UFMS - SEDIT 

Responsável pelo planejamento e produção editorial da Universidade. 

Unidade Subordinada: 



 

 

7 

 

● Livraria UFMS 

 

4.3. Secretaria de Produção Visual - SEPROV 

Responsável pela orientação, coordenação e execução das atividades 

institucionais de planejamento visual da Universidade, criação de artes e material gráfico. 

Unidade Subordinada: 

● Gráfica UFMS 

 

4.4. Secretaria de Rádio, TV e Mídias - SEMID 

Responsável pelo planejamento, organização, orientação, execução, produção e 

gerenciamento de conteúdos jornalísticos para os veículos oficiais, mídias sociais digitais 

institucionais e emissoras de radiodifusão educativa (Rádio e Televisão) da UFMS. 

Unidades Subordinadas: 

● Rádio Educativa UFMS 99.9 

● TV UFMS 

 

5. Quadro de Pessoal 

A AGECOM conta com 25 servidores efetivos distribuídos pelos cargos abaixo 

identificados: 

CARGO 
Nível de Classificação 

TOTAL 
A C D E 

Arquivista    2 2 

Assistente em Administração   8  8 

Auxiliar em Administração  2   2 

Auxiliar Operacional 2    2 

Diagramador    2 2 

Jornalista    3 3 

Professor do Magistério Superior     2 

Secretária Executiva    1 1 

Técnico de Artes Visuais  1   1 

Técnico em Audiovisual  2   1 

Técnico em Tecnologia da Informação    1 1 

 Total de Servidores     25 

 

Abaixo são apresentados os servidores com suas respectivas lotações: 

GABINETE 

SERVIDOR(A) LOTAÇÃO 

Alexey Martin Figur AGECOM 

Alfredo Vicente Pereira AGECOM 

Bianca de Freitas Caruso AGECOM 

Candido Alberto da Fonseca AGECOM 

Daila Ranielly Nunes Lima AGECOM 
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João Pedro de Lima Doarth AGECOM 

Marlene Rosa de Souza AGECOM 

 

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

SERVIDOR(A) LOTAÇÃO 

Daline Moina Matsunaka Dutra   SEDOC/AGECOM 

Debora Resstel Ribeiro SEDOC/AGECOM 

Diessika R. Marques de Freitas Soares SEDOC/AGECOM 

Joaquim Douglas Benites Vaz Botelho SEDOC/AGECOM 

Lourenço Lucio Bobadilha SEDOC/AGECOM 

Maria Francisca R. de Resende SEDOC/AGECOM 

Nilson Braulio SEDOC/AGECOM 

Priscila Gomes de Araujo SEDOC/AGECOM 

Priscila Lopes  de Menezes SEDOC/AGECOM 

Wanderley Matias Guimarães SEDOC/AGECOM 

 

SECRETARIA DE EDITORA UFMS 

SERVIDOR(A) LOTAÇÃO 

Elizabete Aparecida Marques SEDIT/AGECOM 

Vanessa Nunes Azevedo SEDIT/AGECOM 

 

SECRETARIA DE PRODUÇÃO VISUAL 

SERVIDOR(A) LOTAÇÃO 

Maira Sonia Camacho SEPROV/AGECOM 

Marina Arakaki SEPROV/AGECOM 

 

SECRETARIA DE RÁDIO, TV E MÍDIAS 

SERVIDOR(A) LOTAÇÃO 

Ademilson José Ferreira SEMID/AGECOM 

Ariane Comineti SEMID/AGECOM 

Flavia Melville Paiva SEMID/AGECOM 

Vanessa Amin SEMID/AGECOM 

 

 

6. Quadro de Funções 

CARGO FUNÇÃO QUANTIDADE 

Diretora CD-3 1 

Secretária FG-1 4 
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7. Principais Atividades 

● estabelecer e coordenar o programa de Comunicação Social da UFMS; 

● estabelecer as normas e procedimentos relativos à comunicação social de natureza 

institucional e científica e da produção gráfica da UFMS; 

● coordenar, acompanhar e orientar as atividades de planejamento visual elaboradas 

na Agência; 

● criar, planejar e produzir os veículos internos de Comunicação Social para que 

sejam executados e alcançados os objetivos da Política de Comunicação da 

UFMS; 

● promover, coordenar e motivar as ações do Conselho Editorial da Editora UFMS 

e do Conselho Consultivo da Rádio Educativa UFMS 99.9; 

● elaborar informes ou transmitir, pelos meios mais adequados, comunicados ou 

materiais jornalísticos de interesse da Instituição e distribuí-los aos veículos de 

comunicação; 

● acompanhar e auxiliar os veículos de Comunicação Social que busquem a 

UFMS para obtenção de informações atinentes à Instituição; 

● estabelecer e exercer uma política de relacionamento amistoso com os veículos de 

comunicação, respeitados os procedimentos legais e éticos; 

● prestar assessoria e dar apoio às várias unidades da Universidade nas áreas de 

Comunicação Social; 

● selecionar e distribuir diariamente às unidades da UFMS, matérias de interesse da 

comunidade universitária veiculadas na imprensa local/nacional; 

● manter intercâmbio na área de comunicação social com as assessorias de 

entidades públicas ou privadas, visando à programação e divulgação de assuntos 

de interesse comum; 

● auxiliar e dar apoio às diversas unidades da universidade na divulgação de 

atividades institucionais, culturais, desportivas e científicas; 

● prever, solicitar e gerir os recursos humanos, materiais e financeiros necessários 

à operacionalização dos programas/projetos institucionais desenvolvidos na 

Agência;  

● prever, solicitar e gerir os recursos humanos, materiais e financeiros necessários 

à operacionalização dos programas/projetos institucionais desenvolvidos na 

Agência; 

 

● executar as atividades administrativas pertinentes ao funcionamento das 

emissoras; 

 

● elaborar e zelar pelo regulamento da rádio Educativa UFMS 99.9 e da TV UFMS; 

 

● acompanhar e atender os conselhos das emissoras de radiodifusão educativa; 

 

● propor e analisar convênios e contratos relacionados aos veículos de comunicação 

oficiais e as atividades de assessoria de imprensa, fiscalizando sua execução e 

gerindo sua manutenção; 
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● elaborar relatórios gerenciais e de governança; e 

 

● desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 
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8. Planejamento Tático-operacional 

O Planejamento Tático da Agência de Comunicação Social e Científica foi 

construído com base nos objetivos elencados no Mapa Estratégico da Universidade, 

conforme Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024. 

O Mapa Estratégico da Universidade apresenta a missão, visão institucional, e os 

objetivos estratégicos, nos quais a AGECOM definiu os seus referenciais, apresentando 

sua missão, visão e plano de metas, indicadores e ações. 

 

8.1. Missão 

Exercer a gestão da comunicação institucional, de recursos orçamentários e das 

informações estratégicas, para a socialização do conhecimento com transparência, 

integração e abrangência. 

 

8.2. Visão 

Ser uma agência de comunicação inovadora e de excelência na gestão da 

comunicação pública universitária. 

 

8.3 Metas, Indicadores e Ações 

A AGECOM apresenta no Anexo I seu Painel Tático, contendo suas iniciativas, 

indicadores e metas alinhadas aos objetivos estratégicos do PDI 2020-2024. 

 

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 Unidade 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 
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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 do 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; 

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. 

 

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 
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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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ANEXO I – PAINEL TÁTICO 

Metas, Indicadores 

 
Objetivo 

 

Indicador 
Descrição 

Valor Indicador de Desempenho Gestor 

2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo  

2. Integrar a Universidade 

e a Sociedade por meio da 

Extensão, Cultura e 

Esporte e Comunicação 
Cientifica e Social 

PDI 2.1 
Taxa de crescimento de 

publicações da Editora UFMS 
45% 50% 55% 55% 60% 

Taxa de crescimento de 

publicações da Editora 
UFMS 

[(Total de obras publicadas pela 

Editora UFMS no ano/ Total 

obras publicadas pela Editora 

UFMS ano anterior) – 1] x 100 

AGECOM 

PDU 2.1.1 

Elaborar e publicar editais 

públicos para publicação de 

livros eletrônicos 

3 3 3 3 3 Publicação de editais  Total de editais publicados/ano SEDIT/AGECOM 

PDU 2.1.2 

Apoiar a gestão dos 

periódicos da UFMS, com a 
oferta de indexadores de 

qualidade e diretrizes 

- 5% 10% 10% 10% 
Aumento da qualidade dos 

periódicos 
Percentual de indexadores por 

periódicos 
SEDIT/AGECOM 

PDU 2.1.3 

Contribuir com a cultura de 

originalidade e direitos 

autorais, com o oferecimento 
de software de similaridades 

para todos os professores 

- 30% 50% 70% 100% 
Contratação de software de 

similaridade 

Percentual de professores (e 

publicações) que utilizam o 

software/ano 

SEDIT/AGECOM 

PDU 2.1.4 

Dar visibilidade às 

publicações da Editora 

UFMS, por meio de feiras e da 

participação na Abeu, além 
dos canais institucionais 

2 2 3 3 3 
Participação em eventos 

literarios 
Total de eventos literários/ano 

SEDIT/AGECOM 

SEMID/AGECOM 

SEPROV/AGECOM 

PDU 2.1.5 

Gerenciar a comercialização 

na livraria UFMS, inserindo e 

ampliando suas atividades 

para a comunidade 
universitária e a sociedade em 

geral 

- 10% 10% 20% 30% 
Venda de livros pela livraria 

UFMS 
Aumento no total de R$ 

adquiridos pela livraria 
SEDIT/AGECOM 

 
Ação Descrição 

Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 

 2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle  
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2.1.1.1 

Manter as reuniões do 

Conselho Editorial 
4 4 4 4 4 Periodicidade do Conselho Reuniões realizadas SEDIT/AGECOM 

 

2.1.1.2 

Oferecer capacitação e cursos 

sobre direitos autorais, 
originalidade, normas ABNT 

e indexadores 

- 2 2 2 2 
Aprimoramento das 

publicações 
Oficinas e reuniões realizadas SEDIT/AGECOM 

 

2.1.1.3 

Implantar rotinas de fluxos e 

aprovação das produções da 

Editora UFMS 

1 1 1 1 1 Prioridade dos gestores Rotinas implantadas 

SEDIT/AGECOM 

SEPROV/AGECOM 

 

 

 

Objetivo 
Indicador Descrição 

Valor Indicador de Desempenho Gestor 

2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo   

2. Integrar a Universidade 
e a Sociedade por meio da 

Extensão, Cultura e 

Esporte e Comunicação 
Cientifica e Social 

 

PDI 2.3 
Taxa de interação nas mídias 

sociais 
20% 25% 30% 35% 37% 

Taxa de interação nas 

mídias sociais 

[(Total de pessoas que interagem 
nas plataformas de comunicação 

da UFMS no ano em curso/ Total 

de pessoas que interagem nas 
plataformas de comunicação da 

UFMS no ano anterior)-1] x100 

SEMID/AGECOM 

PDU 2.3.1 

Elaborar planejamento 

estratégico para publicações 

nos diversos canais 

- 1 1 1 1 Estratégia de divulgação Planejamento pronto 
SEMID/AGECOM 

SEPROV/AGECOM 

PDU 2.3.2 
Realizar avaliação mensal 

sobre os resultados nas mídias 
2 12 12 12 12 Avaliação mensal Avaliação realizada SEMID/AGECOM 

PDU 2.3.3 

Realizar monitoramento 

diário sobre os resultados nas 

mídias 

1 1 1 1 1 Monitoramento diário Monitoramento realizado SEMID/AGECOM 

PDU 2.3.4 

Propor métricas, canais e 

postagens mais adequados 

para a UFMS 

- 12 12 12 12 Análise mensal 
Reuniões periódicas com a 

equipe 
SEMID/AGECOM 

PDU 2.3.5 

Elaborar gestão de riscos em 

relação às postagens da 

UFMS 

1 1 1 1 1 
Relatório de gestão de 

riscos 
Gerenciamento de riscos SEMID/AGECOM 

 Ação Descrição Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 
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Objetivo 
2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle  

 

2.3.1.1. 

Oferecer diretrizes para os 

gestores das unidades sobre as 

mídias sociais 

2 12 12 12 12 
Falta de entendimento sobre 

gerenciamento das mídias 
Reuniões pontuais 

SEMID/AGECOM 

SEPROV/AGECOM 

 

2.3.1.2 

Realizar seminários e cursos 

de capacitação para a força de 

comunicação em todas as 
unidades 

1 1 1 1 1 

Falta de capacitação para 

aplicação da Política de 

Comunicação. 

Reuniões periódicas com equipe 

de comunicação 
SEMID/AGECOM 

 
2.3.1.3 

Criar manual de artes e 

mensagens para as mídias 
sociais 

1 1 1 1 1 
Falta de orientação sobre a 

aplicação da marca 

Divulgar e ressaltar a relevância 

do tema. 

SEMID/AGECOM 

SEPROV/AGECOM 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho Gestor 

2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo  

PDI 1.* 
Objetivo do PDI: Aprimorar o Ensino de Graduação e da Pós-

graduação 
Não se aplica a objetivos 

PDU 1.*.1 
Aumentar o conhecimento sobre os processos de ingresso e apoiar a 

realização dos mesmos 
10% 10% 10% 10% 10% 

Aumentar o 

conhecimento sobre os 

processos seletivos 

Aumento do 

alcance e 

veiculação do plano 

de mídia  

  AGECOM 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 

2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle  

1.1.*.1.9 Realização de campanhas de mídia sobre os processos de ingresso 2 2 2 2 2 Campanha de mídia  
Relatório de 

campanha de mídia 
AGECOM 

1.1.*.1.9 
Preparar e atualizar todos os materiais de apoio aos processos de 

ingresso  
10 10 10 10 10 

Peças de comunicação 

(Guia do Estudante, 
Manual do Candidato, 

Guia de Cursos, Sites 

etc) 

Total de peças de 

comunicação 
SEPROV/AGECOM  

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho Gestor 

2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo  
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PDI 2.2.* 
Taxa de crescimento nos atendimentos em ações de extensão, cultura 

e esporte 
- 5% 10% 5% 5% 

Taxa de crescimento 

nos atendimentos em 

ações de extensão, 
cultura e esporte 

[Total de 

atendimentos de 

extensão, cultura e 

esporte no ano em 
curso/ Total de 

atendimentos de 

extensão, cultura e 
esporte (ano 

anterior)- 1] *100 

PROECE 

PDU 2.2.1 
Apoiar a divulgação e engajamento das ações de extensão, cultura e 

esporte 
- 10 20 30 30 

Divulgação 

consolidada da 

Extensão 

Número de matérias 

e posts/ano 
SEMID/AGECOM 

Ação Descrição Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 

2.2.1 
Produzir artes e chamadas que gerem visibilidade e engajamento nos 

canais institucionais, entre outras peças 
- 10% 10% 10% 10% 

Produção de conteúdo 

para Extensão 

Aumento no número 

de artes criadas/ano 
SEMID/SEPROV 

 

2.2.2 
Planejar a divulgação integrada em todos os canais institucionais - 1 1 1 1 

Cronograma e 

integração das ações 
Planejamento pronto SEMID/AGECOM 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho Gestor 

2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo  

PDI 2.5.* 
Consolidar as práticas de gestão, de governança, de compliance e de 

sustentabilidade 
Não se aplica a objetivos 

PDU 2.5.*.1 
Acompanhar e disponibilizar informações aos gestores visando 

melhorias na gestão, governança, compliance e sustentabilidade 
1 1 1 1 1 

Falta de informações e 

orientações 

estratégicas 

Reuniões pontuais 

  AGECOM 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 

2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle  

2.5.*.1.1 
Disponibilizar as informações estratégicas para os gestores, por meio 

de relatório de clipping, relatório de críticas da mídia, entre outros 
6 6 6 6 6 

Falta de informações 

necessárias  

Levantamento e 

divulgação de 

relatórios 
estratégicos 

SEMID/AGECOM 
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2.5.*.1.2 
Oferecer orientações voltadas para melhorias na instrução processual 

relativas ao Sistema Eletrônico de Informações e Protocolo 
1 1 1 1 1 

Inobservância das 

normas vigentes 

Realização de 

reuniões, circulares 

e/ou seminários 

SEDOC/AGECOM  

2.5.*.1.3 
Oferecer orientações relativas ao Arquivo de documentos e materiais 

institucionais e históricos 
1 1 1 1 1 Falta de informações 

Encaminhamento 

para as autoridades 

competentes para 

investigação das 
causas e avaliação da 

necessidade de 

promover ações 
voltadas a reposição 

ao erário 

SEDOC/AGECOM 

2.5*1.4 
Manter as reuniões do Conselho Consultivo da Rádio Educativa 

UFMS 99.9 
4 4 4 4 4 Decisões colegiadas Reuniões realizadas SEMID/AGECOM 

2.5*1.5. Criar o Conselho Consultivo da TV UFMS - 1 1 1 1 Decisões colegiadas 
Conselho criado e 

funcionando 
SEMID/AGECOM 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho Gestor 

2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo  

PD

U 
2.5.*.2 Desenvolver práticas continuas no planejamento institucional 1 4 3 2 2 Planejamento 

 
AGECOM 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 

2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle  

2.5.*.2.2 Revisar e atualizar o Planejamento Anual de Comunicação 1 1 1 1 1 

Alinhamento das ações 

de Comunicação de 

forma transversal 

Estabelecer 

cronograma de 

execução 

AGECOM 

2.5.*.2.3 Apoiar o desenvolvimento do painel de informações estratégicas - 1 - - - 

Baixa aplicabilidade 

dos indicadores 
contidos no Painel, 

junto aos seus 

interessados 

Desenvolver, junto à 

Proplan, campanha 

de divulgação do 
repositório 

AGECOM 

2.5.*.2.4 Revisar a estrutura do Portal UFMS - 1 1 - - 
Disponibilizar e 

atualizar as 

Analise dos fluxos de 

processos para 
AGECOM 
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informações 

estratégicas 

redefinição da 

estrutura 

2.5*2.5 Orientações claras sobre as normas e práticas de Comunicação 50% 60% 65% 70% 100% 

Atualização de 

manuais descritos na 

Política de 
Comunicação 

Aumento das 

atualizações 

realizadas 

AGECOM 

 

Meta Descrição 
Valor Indicador de Desempenho Gestor 

2020 2021 2022 2023 2024 Descrição Cálculo  

PDI 2.5.4 
Taxa de melhoria da infraestrutura de 

TI e serviços digitais 
70% 75% 80% 85% 85% 

Taxa de melhoria da infraestrutura de TI e 

serviços digitais 

(Total de metas realizadas no PDTIC no 

ano de referência / Total de metas 

previstas no PDTIC no ano de referência) 

x 100 

AGETIC 

PDU 2.5.4.1 Melhoria contínua nos serviços digitais 70% 75% 80% 85% 85% 
Controle e aperfeiçoamento da estrutura e 

dos serviços digitais 
Planejamento e realização 

AGECOM 

Ação Descrição 
Anos Gestão de Risco Gestor da Ação 

2020 2021 2022 2023 2024 Evento Controle  

2.5.4.1.1 

Contratação e manutenção da 

automação da Rádio Educativa UFMS 

99.9 

100% - - 100% - Aferição e acompanhamento do serviço Monitoramento SEMID/AGECOM 

2.5.4.1.2 

Implantação de rotinas e controle de 

equipamento e estrutura dos canais 

institucionais 

- 100% - - - Falta de informações em sistemas internos 
Acompanhamento do desenvolvimento e/ou 

adaptação de sistemas 
AGECOM 

2.5.4.1.3 
Levantamento das necessidades e 

planejamento adequado para soluções  
- 100% - - - Ausência de rotinas consolidadas Registro e acompanhamento das informações  AGECOM 

2.5.4.1.4 
Disponibilização de relatórios 

gerenciais anuais 
- 1 1 1 1 

Carência de relatórios gerenciais para 

tomada de decisão 
Apuração e disponibilização das informações  AGECOM 

2.5.4.1.5 
Monitoramento do Sistema Eletrônico 

de Informação  
1 1 1 1 1 

Elaboração de relatórios gerenciais para 

todas as unidades 
Relatórios realizados SEDOC/AGECOM 

 


