
06_NOVO CRONOGRAMA

Page 1

as datas nos títulos das colunas se referem ao primeiro dia da semana de referência

Evento Objetivo Responsável 08/abr 15/abr 22/abr 29/abr 06/mai 13/mai 20/mai 27/mai 03/jun 10/jun 17/jun 24/jun 01/jul 08/jul 15/jul 22/jul 29/jul 05/ago 12/ago 19/ago 26/ago 02/set 09/set

Lançamento do PDI Divulgar processo e sensibilizar comunidade ComCentral 12

Constituição das Comissões Locais ComCentral x x x x

Consulta Pública Preliminar ComOPE x x x x

Estudar PPI atual e planejar o formulário de consulta ComCENTRAL x x

montar formulário no  Lime Survey ComOpe x

Publicar e divulgar formulário de consulta ComOpe x x x

Preparação do Seminário do PPI ComOPE x x x x x

organização de material e programação ComOPE x x x x

Período de inscrições ComOPE    x

ComOPE e DGC x

divulgação das contribuições sistematizadas ComOPE x

Seminário do PPI ComCentral 15-17

Evento Objetivo Responsável 08/abr 15/abr 22/abr 29/abr 06/mai 13/mai 20/mai 27/mai 03/jun 10/jun 17/jun 24/jun 01/jul 08/jul 15/jul 22/jul 29/jul 05/ago 12/ago 19/ago 26/ago 02/set 09/set

x x x x

Audiências Temáticas no Campus Comissões Locais x x x x x

Consolidação das propostas no Campus Comissões Locais x x x x

Assembleia do Campus aprovar propostas do campus Comissões Locais x x x x

Com. Temáticas x x

Assembleia Geral do PPI ComCentral

Finalização da Minuta Final do PPI finalizar redação e formatar minuta final ComTem e ComOPE x x

Apreciação do PPI no CEPE ComCentral x 3

Aprovação do PPI no Consup ComCentral extra

Constituir comissões locais nos campi e reitoria;
Dar orientações iniciais às comissões locais

 auxiliar a definição da estrutura do PPI revisado; 
auxiliar a identificação dos principais pontos a 
serem revisados no PPI; iniciar o processo de 
revisão da missão e da visão da instituição; 

sensibilizar servidores e alunos a lerem o PPI e o 
PDI e participarem do processo

organizar programação, local, inscrições e  material 
de apoio; sistematizar e divulgar contribuições da 

consulta preliminar

sistematização das contribuições levantadas na consulta pública 
preliminar

1. analisar contribuições da consulta pública; 
2.analisar novo contexto institucional
3. discutir documento atual; 
4. definir estrutura do novo documento;
5. definir comissões temáticas;
6. elaborar documento base (PPI comentado) para 
debate nos campi;
7. elaborar proposta(s) de Missão,  Visão e Valores; 
8. produzir orientação para as comissões dos campi 
darem sequência aos trabalhos

Finalização documentos resultantes ou 
propostos pelo Seminário do PPI 

1. formatar e disponibilizar documentos de trabalho 
dos grupos (PPI comentado)
2. elaborar e disponibilizar relatório da Consulta 
Pública
3. elaborar Minuta do PPI

1. Com.OPE
2. Com.OPE
3. Com. Temáticas

discutir a minuta do PPI e as propostas para Missão 
e Visão e propor destaques

sistematizar destaques individuais e montar 
propostas do campus para revisão do PPI e nova 

Missão e Visão

Sistematização das propostas pelas Com. 
Temáticas

sistematizar as 20 propostas vindas do campus e 
reitoria para subsidiar o congresso geral

analisar propostas dos campi e acordar conteúdo 
da minuta final do PPI revisado e Planejamento 

Estratégico

19 ou 
22
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