
PLANEJAMENTO 2018-2020 DIAPL CAMPUS PIÚMA

A ideia de se elaborar um planejamento para a Diretoria de Administração e Planejamento do Campus
Piúma já vem sendo idealizada a algum tempo. Foi possível concretzáálo por meio do espaço proporcionado
durante  os  “Encontros  para  capacitação  e  formação  contnuada  dos  servidores  da  DIAPL”,  projeto  este
implantado a partr de 28/03/18 com o intuito de proporcionar momentos constantes de diálogo, aprendizado e
discussões entre os servidores lotados na Diretoria de Administração e Planejamento.

O objetvo maior do espaço seria de promover capacitação e formação dos servidores nos mais variados
assuntos que permeiam esta Diretoria como licitação, contratos, planejamento, governança, gestão de riscos,
gestão e fscalização de contratos, etc., devido ao grande desafo que a Administração Pública tem hoje de, com
um orçamento congelado em 20 (vinte) anos, fornecer serviços de qualidade com maior efciincia. Esse projeto
foi possível devido a contratação da Plataforma Sollicita, a qual é uma ferramenta que disponibiliza conteúdos
em texto e vídeos de palestras,  ofcinas e cursos ofertados pela empresa Negócios Públicos,  os  quais  fcam
disponíveis na plataforma na internet. 

Esta direção percebeu que esse espaço seria uma excelente oportunidade para fazermos levantamento
de  algumas  demandas  e  necessidades  para  melhoria  dos  trabalhos.  Os  debates  foram  extremamente
proveitosos. Foram identfcadas algumas demandas pontuais e fáceis de se resolver, outras que exigiriam uma
certa organização e algumas que devem ser encaminhadas à Direção Geral pois a Diretoria de Administração não
tem competincia para resolver.

De acordo com a difculdade de cada ação, com o amadurecimento da equipe de servidores e com a
interdependincia entre uma ação e outra,  estas foram distribuídas ao longo dos anos.  Neste planejamento
constam apenas os projetos de maior impacto, mas muitas ações simples e pontuais estão sendo desenvolvidas
no dia a dia e a medida que forem acontecendo faremos a divulgação delas.

Estamos disponibilizando ainda um canal para crítcas, sugestões e elogios para que as pessoas possam
nos enviar e dessa forma possamos trabalhar a melhoria contnua dos nossos processos e procedimentos, com
objetvo de alcançar o interesse público com maior efciincia.

Segue abaixo o planejamento para os anos de 2018 a 2020:

2018:
– Implantação de formação contnuada dos servidores da DIAPL a cada 15 dias (ação contnua).
 – Estruturação setor de Protocolo e implantação do módulo de Protocolo do SIPAC.
 – Construção, conscientzação e implantação Plano Anual de Compras (ação contnua anual).
 – Minicurso que não dependem de outras ações de estruturação (TR, formação de preço, diárias e passagens)
 – Manuais internos de todos os setores da DAP com procedimentos detalhados por coordenadoria.
 – Curso para fscais de contratos.

2019:
– Manuais internos de todos os setores da DAP com procedimentos detalhados por coordenadoria 
(contnuação).
 – Estruturação setor de Arquivo do Campus.
– Padronização dos procedimentos, com formulários padrões.
 – Adequação das coordenadorias com melhor aproveitamento dos espaços fsicos (possível apenas após a 
climatzação do Campus).

2020:
– Padronização e estruturação dos processos com fuxograma, encaminhamentos, etc.
– Minicursos dos temas administratvos para todos os servidores.
– Elaborar um plano anual de capacitações para os setores da Administração.

Piúma, 29 de agosto de 2018.
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