PROAP - Pró Reitoria de Administração e Planejamento
Detalhamento das Funções do Sistema
PMI - Plano de Metas Institucional
Este módulo tem como objetivo mostrar como é feita a inserção de metas no site, o
mesmo dispõe de meios para elaborar e acompanhar a execução de metas e ações
pertinentes a cada campus. Cada campus terá um Gestor de PMI e ao Gestor será
disponibilizada uma senha de acesso ao sistema para que o mesmo possa fazer os
devidos ajustes e acompanhamento.
Instrução para inclusão de Metas e Ações:
1º Clica em

PMI (na página inicial do site)

Automaticamente aparece a página de Metas

Este módulo é composto por dois MENUS:

META

e

Acompanhamento

A- META
Possibilita a inserção de novas metas, para inserir-las é preciso preencher os campos
em destaque (os campos sinalizados por asterisco *são obrigatórios).
São eles:
Setor Estratégico: *Mostra os Campi, Reitoria, Pró – Reitoria, Diretorias;
Período: *Corresponde ao ano em que será realizada as meta e suas ações;
Horizonte temporal: *Curto prazo (ano vigente) e Médio prazo (ano subseqüente);
Objetivo: *Lista os quatro objetivos
I. Ensino: Atende as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de
Educação Básica, Educação profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de
qualidade.
II. Pesquisa: Realiza pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas às
demandas da sociedade.
III. Extensão: Desenvolve atividades de extensão e prestação de serviços visando o
incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.
IV. Gestão: Aumenta a produtividade e melhora a qualidade dos serviços
prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.
Esse objetivo se subdivide em:
a. Estrutura Física: corresponde à construção; reforma; implantação;
adaptação; manutenção.
b. Sustentabilidade: ações que viabilizam atitudes conscientes da
necessidade de preservação do meio ambiente.
c. Informatização: aquisição; implantação; modernização do campus com
aparelhagem eletrônica.
d. Acervo bibliográfico: solicitação de livros e periódicos para viabilizar o
funcionamento adequado da biblioteca.
e. Gestão Organizacional: inclui todos os procedimentos pertinentes ao
funcionamento da Instituição como um todo.
f. Recursos Humanos: efetua solicitações e demandas referentes ao
quadro de pessoal da Instituição.
g. Móveis, equipamentos e veículos: solicitação e aquisição dos mesmos.

Para inserir nova meta:
1º Após selecionar os campos obrigatórios e clicar no campo Nova Meta:

2º Selecionar os campos:
Ø Programa de Governo*: Escolher e clicar no Programa de Governo de apoio a
realização da meta;
Ø Setor*: escolher e clicar no Departamento, Diretoria ou Coordenação
responsável pela realização da meta.
Ø Meta*: Digitar a meta (utilizar caixa alta)
Ø Prioridade*: 1. Alta, 2. Média e 3.Baixa
Ø Diagnóstico*: 1. Ponto fraco, 2. Ameaça, 3. Oportunidade, ou 4. Ponto forte
(Consultar relatório da CPA e PDI)
Ø Horizonte Temporal*: ano de 2011 e 2012
Ø Prazo trimestral: 1º ao 4º trimestre correspondente ao ano
Ø Custo: Valor solicitado para realização das metas e suas ações, deve conter
apenas números.
Ø Tipo de custo: Não-orçamentário e orçamentário.
Ø Criar: clicar para inserir a meta

Procedimento para editar a meta:
No lado direito da tela estão disponibilizadas três opções: ações, editar e apagar.

Para incluir ações
1º No lado direito da tela clicar em ações;
2º Para incluir uma ação clicar em Nova ação;
3º Preencher os campos:
Ação * - Digita a ação
Setor *- Seleciona e clica no setor responsável pela realização da ação
Responsável- Digita o nome da pessoa e/ou sigla da diretoria, departamento,
coordenação, responsável pela realização da ação.
Custo- Digitar o custo necessário para realização da ação, deve conter apenas
números (Ex.: se você deseja incluir R$5,200.10 deve escrever: 520010).
Cronograma: clicar no
Depois clica em Criar

correspondente ao mês em que a ação será realizada.

Obs.: Para editar a ação no lado direito da tela clicar em editar

Depois de fazer as alterações necessárias clicar em para
para salvar as
Atualizar
alterações ou em cancelar caso não seja necessário realizar a alteração.
Finalizada a alteração clicar em voltar para ir para página principal.

Para editar a meta
1º No lado direito da tela clicar em editar
Atualizar
2º Para editar a meta basta fazer as alterações necessárias e clicar em
3º Caso não seja necessário fazer alterações clica em Cancelar para retornar à
página anterior

Procedimento para excluir a meta:
1º Do lado direito da tela, ao lado da meta a qual se quer excluir, clicar em Apagar
Esta operação não poderá ser desfeita. Todas as ações desta meta também serão
excluídas.
Obs. As metas só poderão ser editadas e/ou excluídas durante o período
determinado pelo DEPLAN, após essa data só este departamento poderá fazê-lo.
2º Caso não seja necessário fazer alterações clica em Cancelar

B- O segundo menu é o de
Acompanhamento
Composto por:
Setor Estratégico: *Mostra os Campi, Diretorias e Pró - Reitorias;
Período: *Corresponde ao ano em que serão realizadas as metas e suas ações;
Horizonte temporal: *Curto prazo (ano vigente) e Médio prazo (ano subseqüente);
Objetivo: *Lista os quatro objetivos

Do lado esquerdo da tela para acompanhar a META clicar em

Acompanhamento

Para acompanhar a meta é preciso clicar em meta
Na página de acompanhamento de metas é possível visualizar:
Plano
Setor Estratégico: DGTI
Período: 2011 - 2012
Objetivo: 4 - Gestões (Recursos Humanos)
Meta
Acompanhamento
Última atualização:
Meta Física Prevista:

Meta Física Executada:

Meta Financeira Prevista:

Meta Financeira Executada:

*Campos de Meta Física devem conter apenas números inteiros ou fracionários (Ex. 1, 2, 3.2, 4.56).
**Campos de Meta Financeira devem conter apenas números (Ex.: se você deseja inserir R$5, 200.10
deve escrever: 520010).

Dificuldades Encontradas:

Proposições:

Criar

Cancelar

Caso sejam confirmadas as alterações clicar em

Criar

Caso queira desfazer a operação clicar em Cancelar
Para acompanhar as AÇÕES
1º No lado esquerdo da tela clicar em ações
2º Nesse bloco é possível visualizar o Status da ação sinalizada por círculos coloridos:

Ação concluída

Ação em andamento

Ação que não foi concluída

3º Depois clicar em voltar para retornar à página principal.

