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Cuiabá, 29 de dezembro de 2017. 

MEMOMORANDO N. 212/2017/PROAD 
 
Da: Pró-Reitoria de Administração 
 
Ao Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 
M. D. Prof. José Bispo Barbosa 
 
Assunto: Relatório de Gestão 2017.  

        

Senhores, 

 

1. Em atenção à Instrução Normativa TCU nº. 63/2010, à Decisão Normativa TCU 

nº. 161 e 163/2017, e visando subsidiar a Comissão especial designada para elaboração do 

Relatório de Gestão 2017 (Portaria IFMT n.º 2.623/2017), solicitamos que essa Pró-reitoria  

providencie a atualização das informações contempladas no conteúdo do Relatório de Gestão 

20161, item “Planejamento organizacional e resultados” (p. 28-36), considerando a orientação 

do TCU o anexo único deste. 

2. Ressaltamos que nos próximos dias poderá ser solicitado o encaminhamento de 

informações complementares, visto que o TCU, até o momento, não realizou o completo 

detalhamento das orientações para a elaboração do Relatório de Gestão do presente exercício. 

3. Assim, visando à definição de prazos razoáveis tanto para a elaboração das 

respostas por esse campus, quanto para a consolidação dos dados dos diversos setores, 

solicitamos que as informações acima requeridas sejam coletadas e confeccionadas em 

documento editável (doc/docx), conforme modelo do texto / tabela / quadro informado. 

4. Esses documentos deverão ser direcionadas aos e-mails 

thiago.campos@ifmt.edu.br, helena.snowareski@ifmt.edu.br, tulio.figueiredo@ifmt.edu.br e 

vandervanio.santos@ifmt.edu.br ou alimentadas em planilhas específicas a ser disponibilizadas 

                                                           
1
 Disponível na página do IFMT (aba “Institucional > Serviços > Prestação de Contas”). Link: 

<http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/prestacao-de-contas/>. 
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na página da Pró-Reitoria de Administração, link: http:/proad.ifmt.edu.br, aba “Institucional > 

Prestação de Contas Anual > Elaboração do Relatório de Gestão 2017”. 

5. Prazo: até 18/01/2018.  

 

Atenciosamente, 

 

 
TULIO MARCEL R. DE V. FIGUEIREDO 

Pró-Reitor de Administração 
Portaria IFMT nº. 2.882, de 30/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DE MATO GROSSO 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

   

PROAD/ Reitoria / IFMT | UGE/Gestão: 158144/26414 

CNPJ: 10.784.782/0001-50 | Telefone: (65) 3616-4129 

Avenida Senador Filinto Muller; Nº 953; Bairro Duque De Caxias; CEP: 78.043-400. Cuiabá-MT                        Página 3 de 4 

ANEXO ÚNICO AO MEMO N.212/2017/PROAD 
 

Orientações para elaboração do conteúdo do item “Planejamento organizacional” 
1. Este item deve ser elaborado dentro do capítulo PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E 

RESULTADOS do relatório de gestão. A UPC deverá informar sobre seus planos estratégico, tático e 
operacional. Entretanto, não significa que todas as UPC deverão tratar os planos nos três níveis. Assim: 
• se a UPC tem seu próprio plano estratégico, deve discorrer sobre tal plano estratégico, não sendo 

obrigatório o tratamento no nível operacional, mas, sendo recomendável discorrer sobre o nível tático 
de atuação; 

• se a UPC está inserida em plano estratégico de outra unidade, e, por isso, é responsável apenas pela 
condução do desdobramento de tal plano estratégico, ou seja, cuida apenas de parte tática ou 
operacional de um plano maior (estratégico), a UPC deve discorrer sobre sua atuação nesse nível tático 
ou operacional. Neste caso, a UPC deve contextualizar seu plano tático ou operacional, identificando 
os objetivos estratégicos do plano maior a que objetiva responder; 

2. A UPC também deverá demonstrar a vinculação do plano com suas competências constitucionais, legais ou 
normativas, bem como com os programas do Plano Plurianual, especificando, neste caso, a correlação entre 
os objetivos estratégicos da UPC e os programas e respectivos objetivos do PPA. 

3. Ainda em relação a este item, a UPC deve destacar os principais objetivos estratégicos para o exercício de 
referência do relatório, riscos identificados para seu alcance e as estratégias adotadas, considerando, 
inclusive, possíveis revisões de macroprocessos, adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, 
imobiliária, dentre outras, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos delineados. 

4. As estratégias devem ser contextualizadas de forma a permitir a identificação dos aspectos que 
influenciaram no nível macro as decisões da gestão, entre as quais podem ser destacadas: 
a) Contexto (político, econômico, ambiental, tecnológico, social); 
b) Limitações internas da unidade (problemas de instalações, deficiências de pessoal, restrições no 
orçamento e nos recursos financeiros ou outras que, de forma exclusiva ou conjunta, levaram à opção por 
um determinado caminho ou orientação para a gestão em detrimento de outras opções). 

5. Não há sugestão para a estrutura para este item, assim, a UPC poderá adotar o formato que considerar 
melhor para a apresentação das informações. Alerta-se, entretanto, para observar os aspectos de clareza, 
concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas.  

Orientações para elaboração do conteúdo do item “Descrição sintética dos objetivos do exercício” 
1. Este item deve ser elaborado dentro do capítulo “PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E 

RESULTADOS” do relatório de gestão e tem por objetivo informar sobre os objetivos da atuação da 
unidade no exercício de referência do relatório de gestão. 

2. Pretende-se que a unidade apresente aqui, de forma sucinta, os objetivos e metas estabelecidos para o 
exercício em decorrência do seu planejamento estratégico. Para as unidades que figuram no Plano 
Plurianual – PPA, devem ser apresentados também os objetivos relacionados a programas temáticos que 
estejam na responsabilidade da UPC.  

3. Em razão do caráter estratégico que desempenham na condução da política pública, as unidades que 
representam secretarias executivas de órgãos responsáveis por objetivo no âmbito da Lei do PPA, 
ministérios e secretarias com status de ministério, deverão consignar no relatório de gestão análise que 
contemple visão geral sobre o desenvolvimento dos objetivos afetos ao órgão e, por conseguinte, das 
políticas públicas concernentes, sem detrimento do detalhamento das informações referentes a objetivos e 
metas a quem cumpra o desenvolvimento de forma direta.   

4. A critério da UPC, este item, que a princípio presta-se a informar sobre os objetivos do exercício relativos 
ao planejamento estratégico e ao PPA, poderá ser elaborado já considerando os resultados operacionais, 
decorrentes da execução desses objetivos e ações de seu desdobramento.  
 

Orientações para elaboração do conteúdo do item “Estágio de implementação do planejamento estratégico” 
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1. Este item deve ser elaborado dentro da seção do capítulo PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E 
RESULTADOS do relatório de gestão e tem por objetivo informar sobre o estágio de implementação do 
planejamento estratégico, especialmente para as unidades em que o planejamento ainda esteja em 
desenvolvimento e elaboração. 

2. Caso a unidade ainda não tenha elaborado seu plano, deve consignar essa informação neste item, 
preferencialmente com a declaração das iniciativas adotadas e cronograma para a instituição do seu 
planejamento estratégico.   
 

Orientações para elaboração do conteúdo do item “Vinculação dos planos da unidade com as competências 
institucionais e outros planos” 

1. Este item compõe o capítulo PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS do relatório de 
gestão e tem por objetivo demonstrar que os planos estratégico, tático e operacional estão alinhados com a 
missão institucional e com o negócio da unidade, bem como a integração dos planos da UPC com outros, se 
for o caso. 

2. A necessidade de que o planejamento da UPC esteja aderente à razão para a qual foi criada, à missão da 
entidade, é imperativa. Por isso, para que o usuário compreenda melhor esse vínculo, a UPC deve buscar 
demonstrá-lo na abordagem dos temas relacionados ao planejamento e resultados.  

3. A demonstração do vínculo dos planos com as competências institucionais não precisa ser feita específica e 
exclusivamente neste item, podendo permear outros tópicos, especialmente os que estão neste capítulo que 
trata do planejamento e dos resultados decorrentes.  

4. Não há sugestão de estrutura da informação para este item, assim, a UPC poderá adotar o formato que 
considerar mais adequado para o atendimento. Alerta-se, entretanto, para observar os aspectos de clareza, 
concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas.  
 

Orientações para elaboração do conteúdo do item “Formas e instrumentos de monitoramento da execução dos 
resultados dos planos” 
1. Este item compõe o capítulo PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS do relatório de 

gestão e tem por objetivo informar sobre como a UPC acompanha e monitora o cumprimento dos objetivos 
traçados em seus planos estratégico, tático e operacional ou ainda no PPA para a geração de informações úteis à 
tomada de decisões. 

2. O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por objetivos contribuir 
para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar a tomada de decisão de forma tempestiva; facilitar a 
cooperação, a articulação e a integração entre as áreas da UPC e até mesmo com órgãos externos; identificar 
necessidades de ajustes e revisões dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas. 

3. Os instrumentos para o monitoramento podem ser sistemas, estruturas da UPC dedicada à avaliação, relatórios 
periódicos, prestações de contas a instâncias de governança, entre outros.  

Não há sugestão de estrutura da informação para este item, assim, a UPC poderá adotar o formato que 
considerar mais adequado para o atendimento. Alerta-se, entretanto, para observar os aspectos de clareza, 
concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 

 


