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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

 

 

1. Identificação da Unidade 

Agência de Educação Digital e a Distância 

 

 

2. Caracterização da Unidade 

É a unidade responsável pela articulação das políticas de ofertas de cursos e 

atividades mediadas por TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) de cursos 

de graduação, pós-graduação e extensão na modalidade a distância. 

Áreas de atuação: 

 Articulação e Promoção das Políticas de Educação Digital e a Distância; 

 Gestão Orçamentário-Financeira Dos Processos Internos e de Ações 

Institucionais ou do Âmbito da UAB; 

 Gestão da Infraestrutura Física e Tecnológica Necessários Para a Educação 

Digital e a Distância da UFMS; 

 Promoção de Formações em Educação Digital e a Distância; 

 Promoção de Inovações Pedagógicas por Meios Digitais e a Distância; 

 Aprimoramento, Gestão e Suporte no Uso de Tecnologias Digitais; e 

 Gestão da Produção de Materiais Didáticos Digitais. 

 

 

3. Histórico da Unidade 

Na UFMS, a EaD iniciou-se informalmente no ano de 1991 por meio do Grupo 

de Apoio ao Ensino de Ciências e Matemática no 1º Grau – GAECIM. O grupo era 

composto por professores dos departamentos de Educação, Biologia, Física e 

Matemática e tinha como objetivo criar na UFMS um organismo interdisciplinar que 

oferecesse cursos a distância para qualificação dos professores da rede pública. 

(BATISTA; GOBARA, 2006). 

A Portaria nº 332, de 14 de agosto de 2000 oficializou a criação, implantação, 

divulgação e regimento interno da Assessoria de Educação Aberta e a Distância 

(AEAD). Com o avanço do acesso à internet, surgiram as primeiras experiências de 

implantação de cursos de extensão e de especialização no âmbito da AEAD, em 

plataformas virtuais como o TelEduc e e-Proinfo. (BATISTA; GOBARA, 2006).  

O credenciamento da UFMS para oferta de cursos de graduação e pós-graduação 

a distância ocorreu no ano de 2001, com a Portaria do MEC nº 2.113 de 10 de setembro 

de 2001. Foram aprovadas as propostas do Curso de Graduação em Pedagogia – 

Licenciatura – Habilitação em Formação de Professores para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e do curso de Especialização em Orientação Pedagógica em Educação a 

Distância. (RIEDNER; BATISTA, 2018). 
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A primeira oferta de graduação foi o curso de Pedagogia para o polo de Bela 

Vista – MS. E primeira oferta de pós-graduação lato sensu foi o Curso de 

Especialização em Orientação Pedagógica em Educação a Distância, cujas vagas 

atenderam os profissionais da educação de municípios como São Gabriel do Oeste, Rio 

Brilhante, Camapuã, Campo Grande, além de técnicos da UFMS e comunidade em 

geral. (RIEDNER; BATISTA, 2018). 

Após a implantação da graduação a distância, a UFMS concorreu ao Edital 

Público MEC/SEED – nº 1/2004 – Seleção de propostas para apoio financeiro à 

Educação Superior a Distância, passando a integrar dois Consórcios: o Pró-Formar e o 

Setentrional. O Consórcio Pró-Formar objetivou oferecer curso de Pedagogia para 

Educação Infantil e o Consórcio Setentrional, o Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas.  

No ano de 2005 a UFMS concorreu ao Edital nº 1/2005 da Secretaria de EaD do 

MEC, e foi aprovada para oferecer os cursos de Pedagogia; Pedagogia (Educação 

Especial); Pedagogia (para Educação de Jovens e Adultos), Letras 

(Português/Espanhol); Matemática e Administração Pública. Com a política de 

incentivo às atividades de EaD do MEC, a UFMS, a partir de 2006, integrou-se ao 

sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Concomitante às ofertas da UAB, a EaD/UFMS ofertou pós-graduação lato 

sensu e aperfeiçoamento para professores da educação básica por programas e projetos 

de EaD da Secretaria Especial de Educação a Distância (SEED/MEC), extinta em 2011; 

e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), extinta em 2019, financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE).  

Em 2008, cumprindo as orientações do MEC para o atendimento da demanda de 

formação de professores e de gestores públicos, por meio do REUNI, foram 

disponibilizadas vagas para o provimento de professores para atuação específica junto 

aos cursos de EaD da UFMS. (RIEDNER; BATISTA, 2018). Em virtude desta 

expansão, foi publicado o Edital PREG nº 140/2008, de 30.12.2008, que divulgava 

concurso para dezesseis vagas de docentes que foram lotados em 2009 na então 

Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância (CED/RTR), onde permaneceram até 

julho de 2011. Nesse mesmo ano, a UFMS passou por uma reestruturação e, de acordo 

com a Resolução COUN nº 54, de 10.11.2011, a CED/RTR, que era vinculada à 

Reitoria e funcionava como unidade de ensino voltou a fazer parte da Pró-Reitoria de 

Ensino de Graduação (PREG).  

Em janeiro de 2017 por meio da Resolução Nº 02, de 20 de janeiro de 2017 do 

Conselho Universitário da UFMS criou-se a Secretaria Especial de Educação a 

Distância e Formação de Professores (SEDFOR), cuja estrutura concentrava a EaD, 

formação de professores e tecnologias educacionais, voltando a integrar-se à Reitoria.  

A partir desse cenário, iniciou-se um processo de institucionalização dos cursos, 

que passaram a ter mais visibilidade dentro das unidades de ensino, com consequente 

envolvimento de docentes (vinculados ou não à EaD), técnicos administrativos, tutores 

e colaboradores para discutir as propostas para a modalidade dentro da UFMS. 

Em 2019, a gestão percebeu a necessidade de uma nova mudança na estrutura 

organizacional, a SEDFOR se transformou em Secretaria Especial de Educação a 

Distância (SEAD), vinculada à Reitoria, com a definição de atividade meio, de apoio 

administrativo, tecnológico e pedagógico para ofertas de EaD, não só por meio da UAB, 
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mas com abertura para outras parcerias e focalizando seus esforços principalmente na 

implementação da EaD nos cursos presenciais. (RIEDNER; MACIEL, 2019).  

No ano de 2020, a pandemia do coronavírus colocou em evidência a importância 

e o protagonismo das tecnologias digitais para os processos de ensino e aprendizagem 

na instituição, conforme já vinha sendo trabalhado de forma planejada desde 2017 com 

a criação da então SEDFOR. As tecnologias utilizadas na educação a distância passaram 

a ser difundidas amplamente nos cursos de graduação e pós-graduação, nas atividades 

administrativas, de pesquisa, extensão, eventos acadêmicos, dentre outros.  

Novas necessidades de formação foram surgindo e trazendo novos desafios para 

a gestão institucional. Nesse período, a UFMS demonstrou protagonismo, 

responsabilidade e compromisso com a educação, sendo uma das três universidades 

federais do Brasil que conseguiram cumprir com todas as atividades acadêmicas, 

administrativas, de pesquisa e extensão no ano de 2020, graças ao planejamento 

articulado e ao suporte provido pela SEAD em parceria com a AGETIC e as pró-

reitorias de ensino e demais áreas técnicas. 

No final de 2020, início de 2021, com a nova reestruturação institucional 

aprovada pela Resolução do Conselho Universitário nº 76, de 29 de dezembro de 2020, 

foi criada a Agência de Educação Digital e a Distância (AGEAD), com duas secretarias: 

Secretaria de Tecnologias e Materiais Digitais (SETEC) e Secretaria de Inovação 

Pedagógica Digital (SEPED). Essa mudança traz uma proposta de transformação digital 

e também cultural para todas as frentes de atuação da universidade, mobilizando 

conhecimentos e habilidades do mundo digital para a formação de profissionais em 

todas as áreas. 

É perceptível que estamos caminhando para um processo de institucionalização 

de forma contínua e sustentável.  Para Kesar (2007), a institucionalização é definida 

como um processo caracterizado por rotinas “cristalizadas” com apoio legítimo e 

comprometimento das lideranças no desenvolvimento das ações no ambiente de 

trabalho.  

Pesquisadores como Kesar (2007), Sam (2012) e Platt (2009) argumentam a 

existência de três fases do processo de institucionalização, a saber: mobilização, 

implementação e institucionalização. Essas fases podem ocorrer simultaneamente ou 

dinamicamente, não seguindo de maneira obrigatória uma ordem linear e hierárquica. 

Podemos destacar algumas ações importantes que configuram esse processo de 

institucionalização da educação a distância na UFMS:  

 Alocação dos cursos a distância nas unidades acadêmicas correspondentes 

(2011); 

 Alocação dos professores concursados para o trabalho na EaD nas unidades 

específicas dos cursos (2011); 

 Unificação de sistema acadêmico, por meio da migração dos dados 

acadêmicos do sistema acadêmico específico para EaD, SIAD, para o 

sistema acadêmico de cursos de graduação, SISCAD (2013/2014); 

 Adequação e atualização do site da EaD-UFMS, para WordPress, adequado 

ao padrão de sites da UFMS (2014); 

 Desenvolvimento de plugin para AVA Moodle para prover autenticação de 

usuários por meio de identificação única, Passaporte UFMS (2017); 
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 Mudança da antiga Coordenadoria de EaD para nova sede (Polo Campo 

Grande de EaD), com mais espaços, laboratórios, auditório, salas de aula 

multiuso, entre outros (paralelo à origem da Secretaria Especial de Educação 

a Distância e Formação de Professores – 2017); 

 Revisão de normativas institucionais para inclusão das especificidades da 

educação a distância, com destaque para os regulamentos de graduação e 

pós-graduação lato sensu (a partir de 2017); 

 Criação de mais sete polos associados da UAB nos câmpus da UFMS (a 

partir de 2017); 

 Exigência de credenciamento de docentes para oferta de disciplinas a 

distância nos cursos de graduação presenciais (a partir de 2018); 

 Unificação do calendário acadêmico (a partir de 2018) para cursos 

presenciais e a distância; 

 Participação e premiação de produtos em editais de inovação da CAPES (a 

partir de 2018); 

 Unificação da matrícula e consolidação da matrícula online, deixando de 

haver etapas presenciais que exigiam trabalhos manuais, envios de 

documentos por malote, dentre outras burocracias, para os cursos de 

graduação a distância, além de adequações nos sistemas de perfil 

socioeconômico e autoavaliação institucional (a partir de 2018);  

 Inclusão dos alunos da EaD nos Editais de PIBIC (a partir de 2018); 

 Filiação à Associação Universidade em Rede – Unirede (a partir de 2018); 

 Unificação da Infraestrutura de TI, deixando de haver equipamentos 

servidores específicos para sistemas e arquivos da educação a distância e 

passando a ser fornecida e mantida de forma institucional pela AGETIC 

(2018); 

 Instalação, atualização e melhorias periódicas das ferramentas (plugins e 

demais funcionalidades) do Moodle (a partir de 2018); 

 Integração do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle aos Sistemas 

Acadêmicos (Siscad e Sigpos, a partir de 2019); 

 Adoção de regulamento institucional que dispõe sobre a composição, as 

atribuições e o processo de trabalho da equipe multidisciplinar para produção 

e validação de materiais para educação a distância na UFMS  (a partir de 

2019 – I.N. Conjunta PROGRAD, PROPP, PROECE, AGETIC, SEDFOR 

n° 1/2019); 

 Adoção institucional ao Moodle como AVA oficial da UFMS com sua 

disponibilização para todas as atividades de ensino de graduação e pós-

graduação (a partir de 2019 – I.N. Conjunta PROGRAD, PROPP, PROECE, 

AGETIC, SEDFOR n° 2/2019); 

 Adesão institucional ao Google Workspace for Education (a partir de 2019); 

 Atualização do Sistema Acadêmico (Siscad) para oferta de disciplinas a 

distância nos cursos de graduação presenciais (a partir de 2019); 
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 Consolidação do AVA UFMS para todas as atividades de ensino (AVA 

Ensino) e cursos de capacitação interna e extensão (AVA Cursos) (a partir de 

2020); 

 Oferta semestral de curso de Formação em EaD (a partir de 2019) para todos 

os servidores (a partir de 2020) alinhada ao Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas (PDP) da UFMS – Certificação Progep; 

 Oferta semestral de curso de Formação em TICs para todos os servidores da 

UFMS (a partir de 2020) alinhada ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas 

(PDP) da UFMS – Certificação Progep; 

 Oferta semestral de Curso de Formação Inicial em Recursos Educacionais 

Abertos (a partir de 2020) institucionalizada como projeto de extensão na 

Proece; e 

 Inserção de novos técnicos especializados em Tecnologia da Informação e 

Comunicação na SETEC/AGEAD para as atividades de suporte e 

manutenção às tecnologias digitais (a partir de 2020);  

 Modernização do AVA UFMS, com nova interface, integração ao App 

Moodle Mobile, além da disponibilização de áreas pessoais de trabalho para 

os professores (a partir de 2021). 

 

A educação a distância na UFMS está completando no ano de 2020, 20 anos de 

existência, sendo 12 anos de parceria com a UAB, cumprindo com o propósito da 

política de interiorização do Ensino Superior Público, com prioridade na oferta de 

cursos de formação inicial e continuada de professores para a Educação Básica. Ao 

longo dessa história, a chance única de estudar numa instituição federal pública de 

ensino superior mobilizou e ainda mobiliza muitas pessoas não só nos municípios dos 

polos, mas também no entorno desses municípios.  

A UFMS, que já era uma universidade multicampi, chegou aos lugares mais 

longínquos dos Estado de MS, levando muito mais do que uma formação acadêmica, 

mas também esperança, realizações e mudança de vida, criando uma rede de 

colaboração virtual e estreitando os relacionamentos e as conexões locais. 

 

4. Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional da AGEAD é representada graficamente através do 

seu organograma (abaixo), sendo composta pela Direção e 2 (duas) Secretarias. 
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Figura – Organograma AGEAD 

 

 

4.1. Secretaria de Inovação Pedagógica Digital - SEPED 

Responsável pela promoção de inovações pedagógicas por meios digitais e a 

distância nas ofertas de cursos e atividades de graduação, de pós-graduação, de extensão 

e de capacitação da UFMS. 

Não possui unidades subordinadas. 

 

4.2. Secretaria de Tecnologias e Materiais Digitais - SETEC 

Responsável pelo suporte no uso de Tecnologias Digitais para os cursos de 

graduação, pós-graduação, extensão e capacitação da UFMS, além de realizar a gestão 

da produção de materiais didáticos digitais por meio de diferentes mídias audiovisuais. 

Não possui unidades subordinadas. 

 

5. Quadro de Pessoal 

A AGEAD conta com 19 servidores efetivos distribuídos pelos cargos abaixo 

identificados: 

CARGO 
Nível de Classificação 

TOTAL 
C D E 

Analista de Tecnologia da Informação   1 1 

Assistente em Administração  5  5 

Auxiliar Operacional 2   2 

Economista   1 1 

Pedagogo   1 1 

Professor do Magistério Superior  2  2 

Programador Visual   1 1 

Técnico de Tecnologia da Informação  4  4 

Técnico de Laboratório  1  1 

Técnico em Audiovisual  1  1 

 Total de Servidores 2 12 4 19 
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Abaixo são apresentados os servidores com suas respectivas lotações: 

AGÊNCIA DE EDUCAÇÃO DIGITAL E A DISTÂNCIA 

SERVIDOR(A) LOTAÇÃO 

Hercules da Costa Sandim (diretor) AGEAD/RTR 

Fabio Tomokazu Shinzato (cedido para o TRE) AGEAD/RTR 

Leonardo Marinho de Carvalho  AGEAD/RTR 

Marta da Costa Chaves  AGEAD/RTR 

Vinicius Avilla Matsunaga  AGEAD/RTR 

 

SECRETARIA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA DIGITAL 

SERVIDOR(A) LOTAÇÃO 

Daiani Damm Tonetto Riedner (chefe) AGEAD/RTR 

Danielly Inacio Sandim  SEPED/AGEAD  

Eliton Costa Paulo Fragas  SEPED/AGEAD  

Paula Anelice Souza Nardoni  SEPED/AGEAD  

Ramona Soares  SEPED/AGEAD  

Roberta Reginaldo Silva Gomes  SEPED/AGEAD  

 

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS DIGITAIS 

SERVIDOR(A) LOTAÇÃO 

Douglas Nantes Gualberto (chefe) AGEAD/RTR 

Christiane Nishibe  SETEC/AGEAD  

Hugo Leonardo Garcia Javarez  SETEC/AGEAD  

Marcos Paulo dos Santos de Souza  SETEC/AGEAD  

Mauro dos Santos de Arruda  SETEC/AGEAD  

Mila Guimaraes Daros  SETEC/AGEAD  

Reginaldo Souza de Oliveira  SETEC/AGEAD  

Vinicius Santana da Silva Moraes  SETEC/AGEAD  

 

Atualizado em julho de 2021 

 

6. Quadro de Funções 

CARGO FUNÇÃO QUANTIDADE 

Diretor CD-3 1 

Chefe de Secretaria FG-1 2 

 

 

7. Principais Atividades 

 Implementar as políticas de Educação Digital e a Distância; 

 Conduzir as ações macros da Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES), 

no âmbito da UFMS; 

 Definir parâmetros de qualidade, investimentos em inovação e conduzir o 

bom andamento dos cursos na modalidade a distância da UFMS, em todos 
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municípios polos da UAB, naqueles candidatos a polos da UAB, e em todos 

os campus da UFMS; 

 Propor, organizar e oferecer, em parceria com as Unidades da Administração 

Setorial (UAS) e Central (UAC), cursos de graduação, pós-graduação, 

extensão e capacitação interna por meio da Educação Digital e/ou a 

Distância; 

 Promover a gestão orçamentário-financeira dos processos internos, seja de 

ações institucionais ou do âmbito da UAB; 

 Gerenciar os Recursos Humanos e Financeiros da Agência; 

 Acompanhar e executar as ações administrativas de gerenciamento 

financeiro dos projetos vinculados à Agência; 

 Auxiliar o setor de compras, de contabilidade e de administração da 

universidade na execução dos projetos que envolvam a Agência; 

 Acompanhar e gerenciar bolsistas e prestadores de serviço que atuam na 

Agência; 

 Realizar interlocução da UFMS com a CAPES e com os demais setores do 

MEC que induzem, por meio de programas específicos, a formação inicial e 

continuada de professores e a implementação da Educação Digital e a 

Distância em seus diversos níveis; 

 Organizar e gerenciar os espaços físicos e virtuais necessários para o 

desenvolvimento das atividades por meio da Educação Digital e a Distância 

da UFMS; 

 Auxiliar na organização de eventos institucionais quanto à utilização das 

tecnologias digitais; 

 Participar de associações em rede para a discussão de temas relacionados à 

Educação Digital e a Distância; 

 Manter a infraestrutura física e tecnológica, além de monitorar a utilização 

dos espaços físicos e recursos de infraestrutura da Agência e dos polos de 

apoio presenciais da UAB/CAPES em Campo Grande/MS; 

 Elaborar relatórios gerenciais e de governança; e 

 Desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 

 

8. Planejamento Tático-operacional 

O Planejamento Tático da Agência de Educação Digital e a Distância 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 AGEAD definiu os seus referenciais, apresentando 

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

 

8.1. Missão 
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Viabilizar a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão na 

modalidade a distância e realizar com efetividade, sustentabilidade e transparência a 

gestão das demais atividades digitais e a distância no âmbito da UFMS. 

 

8.2. Visão 

Ser referência na Educação Digital e a Distância e promover uma cultura 

institucional que valorize e promova a utilização de Tecnologias da Informação e 

Comunicação no processo educacional. 

 

8.3 Metas, Indicadores e Ações (Anexo – Programação Tática e Operacional) 

 

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 representam a 

capacidade da organização em mobilizar e transformar recursos, processos e habilidades 

humanas em uma estrutura que apoia e consolida a estratégia. Assim, a UAS 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 

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 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 
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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 

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 
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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://proplan.ufms.br/2016/08/01/relatorio-

de-avaliacao-pdi-2015-2019/ 
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10 Documentos norteadores do PDU. 

 
 

 Plano de desenvolvimento Institucional – PDI 2015-2019 – Realinhado em 2017  
https://proplan.ufms.br/files/2017/09/PDI-realinhado-2017.pdf 

 

 Relatório de Avaliação do PDI-2015-2019 – ano base 2017 
https://proplan.ufms.br/2018/05/02/relatorio-de-avaliacao-pdi-2015-2019-ano-base-2017/  

 

 Plano Pedagógico Institucional da UFMS - PPI 
http://www.pdi.ufms.br/index.php?section=download&itemId=20 

  

 Relatório de das Comissões Setoriais de Avaliação - CSA 
https://seavi.ufms.br/csa/ 

  

 Relatório de Autoavaliação Institucional - Triênio 2015-2017 
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relat%C3%B3rio10_corrigido.pdf 

  

 Relatório de Gestão da UFMS – Ano base 2017 
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relatorio_de_Gestao_2017_UFMS_com_parecer_CD.pdf 

 

 Sistema para Cadastramento de Metas e Ações do PDU 
Novopdi.ufms.br/pdu 

 

  

https://proplan.ufms.br/files/2017/09/PDI-realinhado-2017.pdf
http://www.pdi.ufms.br/index.php?section=download&itemId=20
https://seavi.ufms.br/csa/
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relat%C3%B3rio10_corrigido.pdf
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2018/04/Relatorio_de_Gestao_2017_UFMS_com_parecer_CD.pdf
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ANEXO – Programação Tática e Operacional 

Meta  Descrição Valor  Indicador de Desempenho Gestor 

2020  2021  2022  2023  2024  Descrição  Cálculo 

PDI  1.1.5  Taxa de cursos de graduação 
presenciais com disciplinas EaD  

5%  10%  15%  20%  25%  Taxa de cursos de graduação  
presenciais com disciplinas 

EaD 

(Quantidade de cursos com pelo menos 
uma disciplina com alguma carga 
horária EAD no ano/ Total de cursos) X 
100 

PROGRAD 

PDU  1.1.5.1 Taxa de professores credenciados 
para oferta de disciplinas EaD em 
cursos de graduação presenciais 

15%  50%  60%  65%  70% Taxa de professores 
credenciados para oferta de 

disciplinas EaD em cursos de 
graduação presenciais 

(Quantidade de professores 
credenciados para oferta de disciplinas 
EaD em cursos de graduação 
presenciais)/(Total de Professores) x 
100 

SEAD / 
SECRETÁRIO  

ESPECIAL 

Ação  Descrição Anos  Gestão de Risco Gestor da Ação 

2020  2021  2022  2023  2024  Evento  Controle 

1.1.5.1.1 Capacitação de Docentes através da 
oferta permanente dos cursos de 
Formação em EaD (60h) e de 
Formação em TICs para a Educação 
(60h) 

200  250  250  350  450  Não adesão dos professores 
à modalidade a distância 

Ações de apoio institucional para difundir 
os conceitos da EaD 

SEAD / 
SECRETÁRIO  

ESPECIAL 

 

Meta  Descrição Valor  Indicador de Desempenho Gestor 

2020  2021  2022  2023  2024  Descrição  Cálculo 

PDI  1.1.5  Taxa de cursos de graduação 
presenciais com disciplinas 
EaD  

5%  10%  15%  20%  25%  Taxa de cursos de graduação  
presenciais com disciplinas EaD 

(Quantidade de cursos com pelo menos 
uma disciplina com alguma carga horária 
EAD no ano/ Total de cursos) X 100 

PROGRAD 



 

 

19 

 

PDU  1.1.5.2  Taxa de Projetos Pedagógicos 
de Curso Adequados à Oferta 
de Disciplinas EaD  

5%  20%  40%  50%  55% Taxa de Projetos 
Pedagógicos de Curso 
Adequados à Oferta de  

Disciplinas EaD 

(Quantidade de PPCs adequados à 
oferta de disciplinas EaD)/(Total de 
Cursos) x 100 

SEAD / 
SECRETÁRIO  

ESPECIAL 

Ação  Descrição Anos  Gestão de Risco Gestor da Ação 

2020  2021  2022  2023  2024  Evento  Controle 

1.1.5.2.1  Revisão Sistemática dos PPCs 
de acordo com a Portaria MEC 
2117/2019  

10  20  20  30  30 Aceitação dos Colegiados de 
Curso 

Articulação entre Direções de UAS, 
Colegiados de Curso, PROGRAD e 
SEAD  

SEAD / 
SECRETÁRIO  

ESPECIAL 

Alterações na Portaria MEC 
2117/2019  

Possibilidade de Revisões Pontuais nos 
PPCs 

 

Meta  Descrição Valor  Indicador de Desempenho Gestor 

2020  2021  2022  2023  2024  Descrição  Cálculo 

PDI  1.1.*  Objetivo do PDI: Aprimorar o Ensino 
de Graduação e da Pós-graduação  

Não se aplica a objetivos 

PDU  1.1.*.1 Taxa de crescimento de estudantes 
efetivamente matriculados em cursos 
na modalidade a distância 

1,5%  5%  20%  25%  30% Taxa de crescimento de 
estudantes efetivamente 

matriculados em cursos na 
modalidade a distância 

(Quantidade de estudantes 
efetivamente matriculados em 
cursos na modalidade a  
distância)/(Total de  
Estudantes)x100 

SEAD / 
SECRETÁRIO  

ESPECIAL 

Ação  Descrição Anos  Gestão de Risco Gestor da Ação 

2020  2021  2022  2023  2024  Evento  Controle 

1.1.*.1.1  Institucionalização de cursos de 
graduação e pós-graduação na 

0  5  20  25  30  Financiamento para cursos na 
modalidade a distância 

Plano de Expansão Universitária 
por meios digitais (MEC) 

SEAD / 
SECRETÁRIO  



 

 

20 

 

modalidade a distância  ESPECIAL 

 

Meta  Descrição Valor  Indicador de Desempenho Gestor 

2020  2021  2022  2023  2024  Descrição  Cálculo 

PDI  1.1.*  Objetivo do PDI: Aprimorar o Ensino de 
Graduação e da Pós-graduação  

Não se aplica a objetivos 

PDU  1.1.*.2  Taxa de crescimento de salas de aulas 
tecnológicas  

10%  20%  30%  40%  50%  Taxa de salas de aulas 
tecnológicas para o 

ensino híbrido 

(Quantidade de salas de aulas 
tecnológicas)/(Total de salas de 
aula)x100 

SEAD / 
SECRETÁRIO  

ESPECIAL 

Ação  Descrição Anos  Gestão de Risco Gestor da Ação 

2020  2021  2022  2023  2024  Evento  Controle 

1.1.*.2.1 Definição, Aquisição e Instalação de 
Equipamentos Necessários (número de 
salas tecnológicas implantadas por ano) 

10  50  150  200  250  Dependência de Recursos 
de Investimento 

Articulação da reitoria para 
obtenção de recursos 

SEAD / 
SECRETÁRIO  

ESPECIAL 

 

Meta  Descrição Valor  Indicador de Desempenho Gestor 

2020  2021  2022  2023  2024  Descrição  Cálculo 

PDI  1.1.*  Objetivo do PDI: Aprimorar o 
Ensino de Graduação e da Pós-
graduação  

Não se aplica a objetivos 
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PDU  1.1.*.3  Taxa de professores utilizando o 
AVA UFMS na oferta de 
disciplinas  

30%  50%  55%  60%  65% Percentual de professores da 
UFMS que estão utilizando o 
AVA UFMS na oferta de suas 

disciplinas 

(Quantidade de professores que 
utilizam o AVA UFMS na oferta de 
suas disciplinas) / (Total de 
Professores da UFMS) * 100 

SEAD / 
SECRETÁRIO  

ESPECIAL 

Ação  Descrição Anos  Gestão de Risco Gestor da Ação 

2020  2021  2022  2023  2024  Evento  Controle 

1.1.*.3.1 Oferta de Cursos de Capacitação 
sobre o AVA UFMS (valores em 
quantidade de professores 
capacitados) 

300  350  350  400  400 Não adesão ao AVA Moodle por 
parte dos professores 

Simplificação do processo de utilização 
do AVA UFMS e promoção de mudança 
cultural em prol das formas inovadoras 
de ensino  

SEAD / 
SECRETÁRIO  

ESPECIAL 

Alteração no AVA oficial da UFMS Oferta massiva de capacitação para 
formação docente na utilização do 
novo AVA 

 

Meta  Descrição Valor  Indicador de Desempenho Gestor 

2020  2021  2022  2023  2024  Descrição  Cálculo 

PDI  2.5.1  Taxa de implantação de 
processos gerenciais de risco  

20%  40%  60%  80%  100%  Taxa de implantação 
de processos 

gerenciais de risco 

(Total de processos de riscos 
implantados / Total de  
processos de riscos definidos 
para a UFMS) x 100 

PROPLAN, PROADI, 
PROGEP, PROGRAD, 

PROPP, PROAES, 
PROECE 

PDU  2.5.1.1  Taxa de implantação de 
processos gerenciais de risco da 
SEAD  

20%  40%  60%  80%  100%  Taxa de implantação 
de processos 

gerenciais de risco da 
SEAD 

(Total de processos de riscos 
implantados para a SEAD / Total 
de processos de riscos definidos 
para a SEAD) x 100 

Hercules da Costa 
Sandim / SEAD / 

RTR 

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

2.5.1.1.1 Integração dos servidores da 
SEAD à política de gestão de 
riscos (quantidade de servidores 
capacitados por ano) 

3  5  8  10  12  Alteração nos Fluxos dos 
Processos 

Definição de mapeamento 
adaptável seguindo as 
orientações e definições de 
gestão de riscos do CGIRCI 

SEAD / SECRETÁRIO  
ESPECIAL 

 

 

 

 

 


