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1. PLANO DE GESTÃO ANUAL

O Plano de Gestão Anual (PGA) é um dos instrumentos do
Plano de Governança Institucional (PGI/UFMS) para melhoria do
planejamento e controle das diretrizes e indicadores estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da UFMS.
O PGA é uma referência de transparência e acountability para a
sociedade, fundamentado nos normativos vigentes, contém as
metas e os projetos estratégicos para o ano de 2021, com indicadores de acompanhamento, e a aplicação e previsão dos recursos
orçamentários.
O PGA atende as diretrizes do Plano Plurianual da União
2020-2023, conforme Lei n. 13.971, de 27 de dezembro de 2019, que
determina que os órgãos e as entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional promoverão o alinhamento
contínuo entre os instrumentos de planejamento sob sua responsabilidade, com vistas ao fortalecimento da governança pública.
O PGA é um instrumento integrado ao PDI 2020-2024 da
UFMS, elaborado seguindo o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e aos Sistemas Integrado de Monitoramento Exe-

cução e Controle (SIMEC), de Planejamento e Orçamento (SIOP)
e de Administração Financeira (SIAF). No PGA foram adotados
instrumentos gerenciais eficientes, eficazes e inovadores para
aperfeiçoar a gestão universitária, a governança e o desempenho da UFMS, tendo no Planejamento Estratégico Institucional
(PEI) a adoção de técnicas de análise dos ambientes internos e
externos como modelo de referência.
O PGA integra o Plano de Governança Institucional da
UFMS e será acompanhado pelo Comitê de Governança Institucional que tem por competência supervisionar as informações
dos dados referentes à governança da UFMS a fim de aprimorar
o processo decisório e as metas do PDI.
O PDI da UFMS 2020-2024 tem o registro do Perfil institucional, Gestão Acadêmica, Gestão administrativa, destacando-se
a Missão, Visão e Valores, com os objetivos estratégicos (Figura
1). Os objetivos estratégicos serão atingidos por meio de projetos
e ações programadas para o exercício de 2021, com foco no Modelo de Negócios da UFMS (Figura 2).
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Missão

Desenvolver e socializar o conhecimento, formando
profissionais qualificados para a transformação da
sociedade e o crescimento sustentável do país.

Objetivos
Estratégicos
1. Aprimorar o Ensino de Graduação e de Pós-graduação

Visão

Ser uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência no ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Valores

2. Integrar a Universidade e a Sociedade por
meio da Extensão, Cultura, Esporte e Comunicação Sociocientífica
3. Promover o Desenvolvimento Estudantil
em um Ambiente Inclusivo
4. Qualificar e internacionalizar a pesquisa
científica, o desenvolvimento tecnológico, o
empreendedorismo e a inovação
5. Consolidar as práticas de gestão, de governança, de compliance e de sustentabilidade

• Ética;
• Respeito;
• Transparência;
• Efetividade;
• Interdisciplinaridade;
• Profissionalismo;
• Sustentabilidade e
• Independência

6. Fortalecer o Desenvolvimento Pessoal em
Ambiente Acolhedor

Figura 1 – Missão, Visão, Valores e Objetivos estratégicos da UFMS.
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Figura 2 - Modelo de negócios da UFMS.
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2. PROJETOS ESTRATEGICOS
As metas programadas para o exercício de 2021 estão detalhadas observando os objetivos estratégicos definidos no PDI 2020-2024, com metas, indicadores e a respectiva vinculação as ações orçamentárias.
Objetivo estratégico I
Aprimorar o ensino de graduação e da pós-graduação
METAS
2021

UNIDADE
GESTORA

Ampliar em 20% a Taxa de diplomação no tempo mínimo dos cursos de graduação

20%

PROGRAD

Ampliar para 50% a Taxa de sucesso na graduação

50%

PROGRAD

Reduzir para 8% Taxa de vagas ociosas na graduação

8%

PROGRAD

Taxa de retenção na graduação

50%

PROGRAD

Elevar para 10% a Taxa de cursos de graduação presenciais com disciplinas EaD

10%

PROGRAD

Índice Médio do conceito CAPES/MEC dos cursos de Pós-graduação stricto sensu

3,83

PROPP

Taxa de sucesso na pós-graduação stricto sensu

87%

PROPP

Taxa de evasão na pós-graduação stricto sensu

4,5%

PROPP

Taxa de crescimento de estudantes efetivamente matriculados na pós-graduação stricto sensu

5%

PROPP

Taxa de Teses e Dissertações dos PPGs com Impacto Econômico, Social e Ambiental

10%

PROPP

Taxa de crescimento de estudantes efetivamente matriculados nos cursos de pós-graduação lato sensu.

10%

PROPP

INDICADOR
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Objetivo Estratégico II
Integrar a Universidade a Sociedade por meio da Extensão, Cultura, Esporte e Comunicação Cientifica e Social
METAS
2021

UNIDADE
GESTORA

Taxa de crescimento de publicações da Editora UFMS

50%

AGECOM

Taxa de crescimento nos atendimentos em ações de extensão, cultura e esporte

5%

PROECE

Taxa de interação nas mídias sociais

25%

AGECOM

METAS
2021

UNIDADE
GESTORA

Taxa de aproveitamento das disciplinas por estudantes beneficiários da assistência estudantil

65%

PROAES /
PROGRAD

Taxa de dos estudantes beneficiários por programas da assistência estudantil

35%

PROAES /
PROGRAD

Taxa de egressos ativos no mercado de trabalho nos últimos dez anos.

65%

PROAES

INDICADOR

Objetivo estratégico III
Promover o Desenvolvimento Estudantil em um ambiente inclusivo
INDICADOR
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Objetivo estratégico IV
Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a inovação
INDICADOR

METAS
POR ANO

UNIDADE
GESTORA

Taxa de estudantes de graduação participantes de Programa de Iniciação Científica ou Tecnológica, PET, PIBID, Ligas acadêmicas,
Equipes de competição.

7,5%

PROPP /
PROGRAD

Taxa de produção qualificada como A4 ou superior e aquelas em co-autoria com pesquisadores estrangeiros

40%

PROPP

Taxa de laboratórios prestadores de serviços científicos e tecnológicos

15%

PROPP
PROPP

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

19%

PROECE
AGINOVA

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

6

AGINOVA

20%

AGINOVA

2

AGINOVA

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

25%

AGINOVA

Taxa de cursos de graduação com disciplinas com conteúdo de empreendedorismo

45%

PROGRAD /
AGINOVA

Taxa de mobilidade nacional e internacional dos cursos de graduação e de4.2. pós-graduação stricto sensu

15%

PROGRAD /
AGINOVA

2

AGINOVA

Taxa de crescimento de Acordos e Parcerias para Ciência, Tecnologia e Inovação, nacional e internacional
Número de Empresas e Startups Incubadas no ano corrente

Número de cursos graduação e de pós-graduação com dupla titulação com instituição estrangeira
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Objetivo Estratégico V
Consolidar as Práticas de gestão, de governança, de compliance e de sustentabilidade
METAS
2021

UNIDADE
GESTORA

Taxa de implantação de processos gerenciais de risco

40%

PROPLAN
/ PROADI /
PROGEP /
PROGRAD
/ PROPP /
PROAES /
PROECE

Taxa de melhoria de infraestrutura física e demais necessidades institucionais

50%

PROADI

Taxa de edificações adaptadas para a acessibilidade

20%

PROADI

Taxa de melhoria da infraestrutura de TI e serviços digitais

75%

AGETIC

Taxa de execução de recursos externos oriundos de Termos de Execução Descentralizada-TED ou projetos institucionais com ou sem
Fundação de Apoio

20%

PROPLAN

Taxa de execução orçamentária de custeio e capital

98%

PROPLAN

Taxa de execução de restos a pagar

55%

PROPLAN

METAS
POR ANO

UNIDADE
GESTORA

Taxa de capacitação e qualificação de servidores

15%

PROGEP /
PROPP

Taxa de servidores e colaboradores terceirizados beneficiados com ações de saúde, qualidade de vida e segurança do trabalho

42%

PROGEP

INDICADOR

Objetivo Estratégico VI
Fortalecer o desenvolvimento pessoal em ambiente acolhedor
INDICADOR
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3. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Os recursos para o exercício de 2021 definidos para pessoal, custeio e investimento estão publicizados na Lei Orçamentária Anual – LOA, destacando a existência de uma parcela condicionada a aprovação legislativa. A proposta orçamentaria da
UFMS é elaborada compreendendo as fontes de financiamento
para desenvolvimento de suas atividades: recursos do Tesouro
Nacional repassados diretamente pelo MEC, convênios e receita
própria, que poderá ser alterada de acordo com as diretrizes do
Ministério da Economia.
A receita própria provém dos recursos diretamente arrecadados por meio da prestação de serviços, arrecadação de
taxas, pela utilização da infraestrutura universitária e demais

arrecadações inerentes à área de atuação da Universidade que
financiam as atividades da UFMS ou remuneram a utilização da
sua imagem e infraestrutura, além da alienação de veículos e de
material permanente e da execução de contratos de prestação
de serviços educacionais, pesquisa, serviços gráficos e serviços
administrativos.
As receitas de convênios ou descentralizações de créditos
são provenientes das transferências de órgãos da esfera federal
(descentralização ou de entes públicos (convênio), com vistas a
financiar o desenvolvimento de projetos, envolvendo mútua cooperação e objetivo recíproco.

Programação orçamentária para o exercício de 2021
Orçamento
Custeio

Fonte tesouro

Recursos próprios

Emenda

Condicionado a aprovação

TOTAL

62.722.339,00

32.330.442,00

0,00

45.097.105,00

140.149.886,00

3.017.871,00

2.388.652,00

8.220.127,00

0,00

13.626.650,00

Pessoal

414.801.622,00

0,00

0,00

360.254.570,00

775.056.192,00

TOTAL

480.541.832,00

35.181.358,00

8.220.127,00

405.351.675,00

928.832.728,00

Investimento
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Pessoal, encargos, Auxílios, Benefícios - 2021
PLOA
Pessoal Ativo

151.908.548,00

Contribuição para o Regime de Previdência do Servidor

Condicionado a
aprovação
303.818.421,00

91.144.338,00

Aposentadorias e Pensões

170.363.736,00

Sentenças Judiciais
Benefícios e Pensões Indenizatórias e sentenças judiciais
Assistência Médica e Odontológica
Programa de Saúde - PAS
Benefícios Assistenciais (Auxílios )

455.726.969,00
91.144.338,00

56.436.149,00

226.799.885,00

1.384.000,00

1.384.000,00

196.362,00

196.362,00

10.367.196,00

10.367.196,00

29.996.962,00

29.996.962,00

21.305.312,00

21.305.312,00

476.666.454,00

Os recursos com remuneração servidores ativos e inativos,
assistência médica, auxílios, benefícios e encargos referente a
pessoal correspondem a 91% do orçamento programado para
2021.
Para além dos recursos programados com despesas de
pessoal há que considerar o funcionamento da Instituição que
inclui programas institucionais voltados para as atividades fins:

Total

360.254.570,00

836.921.024,00

ensino, pesquisa e pós-graduação, extensão, inovação e empreendedorismo, Assistência estudantil, bem como para os contratos contínuos para funcionamento da Instituição com energia,
agua e esgoto, limpeza, manutenção de equipamentos, vigilância
e outros de mesma natureza, manutenção de bens imóveis, e
as despesas com funcionamento das unidades acadêmicas cuja
distribuição de recursos é feita por meio de matriz
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Área

Programa e projetos

Custeio

Investimento

PROGEP

Assistência Médica e Odontológica e Auxílios ao Servidor

31.831.688,00

PROAES

Assistência ao Estudante

12.250.920,00

PROGEP

Capacitação

PROGEP

Apoio técnico

1.000.000,00

PROECE

Fomento as ações de Extensão

2.500.000,00

PROPP

Fomento as ações de Pesquisa

1.500.000,00

PROPP

Fomento as ações de Ensino Pós-graduação

1.500.000,00

PROGRAD

Fomento as ações de Ensino de Graduação

1.200.000,00

UAC

Atividades de apoio UACs

2.000.000,00

UAS

Funcionamento das UAS / Matriz

3.000.000,00

PROADI

Funcionamento – contratos contínuos

PROADI

Funcionamento e manutenção

PROGEP

Programa de Saúde – PAS/UFMS

AGETIC

Manutenção em TIC

AGETIC

Reestruturação e ampliação da rede de TIC

1.500.000,00

PROADI

Reestruturação e modernização da infraestrutura em toda a UFMS

4.099.152,00

300.000,00

50.470.000,00
1.100.000,00
29.996.962,00
1.500.000,00
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4. CONTRATO DE GESTÃO
O Contrato de Gestão deverá ser celebrado, anualmente, pelos dirigentes de Unidades da Administração Central com o Reitor da
UFMS, com estabelecimento de metas e indicadores a serem alcançados no respectivo exercício, de acordo com PDI e PGA, e deverá conter
os projetos estratégicos a serem desenvolvidos, com seus atributos:
principais entregas, com prazos e unidade responsável.
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5. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO
O PGA terá o monitoramento trimestral e sujeito a alterações em função do orçamento aprovado, liberação de recursos pelo Governo Federal, alterações de ambiente externo e interno e do realinhamento do PDI 2020-2024.
Para maior transparência e acompanhamento dos indicadores e investimentos, será disponibilizado a cada Diretor
de Unidade da Administração Central e Setorial o painel dos

indicadores e variáveis estratégicas da gestão para análise e
tomada de decisões.
A avaliação e o monitoramento serão realizados pela
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan) e pela Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi), com o
acompanhamento pelo Comitê de Gestão Institucional (CGI).
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