
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CCNH 

Definição de metas e indicadores 

Etapa 1 - Definição do indicador e meta 

Objetivo Validar a missão do CCNH 

Indicador Nível de aceitação da missão 

Cálculo: (pesquisados que 
responderam que conhecem a 
missão/total de pesquisas 
respondidas)*100 

Meta 100% dos servidores do CCNH conheça a nova missão validada 
Limite Variação de 30% 

Metodologia 
para coleta 
de dados 

Pesquisas com servidores do CCNH (docentes e TAs) 

Localização 
da base de 
dados 

(localização do arquivo eletrônico) 

Periodicida
de da coleta 

Duas ocasiões (para levantamento e para verificação final) 

 

Etapa 2 - A meta: 

□ É específica, clara, objetiva? 

□ É alcançável? 

□ Há um tempo definido para que a meta seja atingida? 

□ Pode ser mensurada? 

□ É relevante? 

 

Etapa 3 - Definição do plano de ações 

Providência 1: Consultas 

Plano de Ações 
Qual é o motivo de execução desta iniciativa? 
(contribuição para a meta) 

Informar a instância responsável pelo CCNH 
da iniciativa e consultar acerca da 
competência para instituição da missão 

Resumo da providência (como será 
executada) 

Informar o Conselho do CCNH do plano de 
ação, tendo sua concordância para a execução 
(autorização). 
Consultar a PROPLADI e talvez a Secretaria 
Geral para verificar nas normativas da UFABC 
se há algo que nos impeça, como CCNH, de 
validar nossa missão (competência). 

Responsável pela liderança/execução da 
providência 

Renato / Ronei e Equipe de Trabalho 

Prazo De: 16/11/2015 

 

 

Providência 2: Elaboração de formulário para coleta de opiniões 

Plano de Ações 
Qual é o motivo de execução desta iniciativa? 
(contribuição para a meta) 

Estabelecer a forma de contribuição para 
validação da missão. 

Resumo da providência (como será 
executada) 

Pesquisar de que forma a missão foi 
desenvolvida por outras instituições e 
estabelecer como serão captadas as 



colaborações. 
Responsável pela liderança/execução da 
providência 

Equipe de Trabalho /Andréia, Renato, Carol, 
Daniel e EGC 

Prazo De: 09/11/2015 a 30/11/2015 

 

Providência 3:  Elaboração do site da Validação da Missão do CCNH 

Plano de Ações 
Qual é o motivo de execução desta iniciativa? 
(contribuição para a meta) 

Instituir meio virtual para o processo de 
validação 

Resumo da providência (como será 
executada) 

Criar uma página no site para a validação 
com: 
 - um calendário com os "eventos" e atividades 
- uma explicação do que é missão, 
- a missão atual vigente do CCNH 
- a missão da UFABC 
- a descrição de como pretendemos validar 
coletivamente a missão 
- um canal para o pessoal colocar a opiniao 
(link de pesquisa do google) 
 
Não divulgar a página ainda 

Responsável pela liderança/execução da 
providência 

Equipe de Trabalho / Andréia, Renato, Carol, 
Daniel e EGC 

Prazo De: 09/11/2015 a 19/12/2015 

 

Providência 4: Pesquisa com servidores 

Plano de Ações 
Qual é o motivo de execução desta iniciativa? 
(contribuição para a meta) 

Colher as impressões dos servidores sobre a 
missão e sugestões 

Resumo da providência (como será 
executada) 

Por meio de formulário online do Google 
perguntaremos aos servidores: 
- nível de conhecimento da missão do CCNH 
- nível de adequação da missão atual 
- sugestões de melhoria do texto da missão 
 
Apresentação e divulgação do site. 

Responsável pela liderança/execução da 
providência 

Equipe de Trabalho / Andréia, Renato, Carol, 
Daniel 

Prazo De: 15/02/2016 a 26/02/2016 

 

Providência 5: Sistematizar resultados 

Plano de Ações 
Qual é o motivo de execução desta iniciativa? 
(contribuição para a meta) 

Consolidar os resultados, permitindo uma 
avaliação das informações 

Resumo da providência (como será 
executada) 

Coletar os resultados e trata-los, criando 
também um documento para ser apresentado 
para a comunidade. 

Responsável pela liderança/execução da 
providência 

Equipe de Trabalho / Andréia, Renato, Carol, 
Daniel 

Prazo De: 29/02/2016 a 11/03/2016 

 

Providência 6: Workshop com comunidade 

Plano de Ações 
Qual é o motivo de execução desta iniciativa? 
(contribuição para a meta) 

Validar a missão com os interessados de 
forma presencial 



Resumo da providência (como será 
executada) 

Organizar um encontro em que será 
apresentada a missão e as sugestões de 
alteração (se houver), para os presentes 
validarem a nova missão do CCNH. Convidar 
áreas relacionadas (AudIn e PROPLADI). 

Responsável pela liderança/execução da 
providência 

Renato / Andréia, Renato, Carol, Daniel 

Prazo Em: 28/03/2016 

 

Providência 7: Validação pelo Conselho do CCNH 

Plano de Ações 
Qual é o motivo de execução desta iniciativa? 
(contribuição para a meta) 

Validar a missão que veio da comunidade 

Resumo da providência (como será 
executada) 

A missão validade pela comunidade será 
apresentada ao Conselho para sua 
homologação. 

Responsável pela liderança/execução da 
providência 

Renato / Ronei 

Prazo De: 04/04/2016 a 11/04/2016 

 

Providência 8: Divulgação da Missão Validada 

Plano de Ações 
Qual é o motivo de execução desta iniciativa? 
(contribuição para a meta) 

Difundir a missão validada 

Resumo da providência (como será 
executada) 

Serão utilizados todos os meios disponíveis 
para divulgar a missão validada a todos os 
servidores do CCNH e a toda comunidade 
UFABC 

Responsável pela liderança/execução da 
providência 

Renato / EGC 

Prazo De: 11/04/2016 a 12/04/2016 

 


