
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2020/2021

Meta Estratégica
Iniciativa Estratégica (PDI) Iniciativa Setorial Responsável

Prazo Final de 
Conclusão

Percentual de Execução
Observações

Código Meta Institucional 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021

EN-1
Instituir Programa Permanente de 
Pós-Graduação Lato Sensu.

Criar Programa Permanente de Pós-Graduação Lato Sensu, 
sistematizando a oferta permanente de turmas.

Estruturação de pós-graduação modulatizada: desenho 
instrucional de Curso de Especialização em Controle da 
Administração Pública

COEDUC 19/12/2020 100% 100% 100% 100% Projeto Pedagógico elaborado.

Estabelecer diretrizes gerais para realização e
avaliação dos processos acadêmicos que garantam a 
qualidade pedagógica dos cursos.

Redesenho do processo de Design Instrucional de 
atividades acadêmicas

COEDUC 19/12/2020 100% 100% 100% 100% Processo mapeado e templates produzidos.

Revisão dos Regulamentos Acadêmicos COEDUC 20/11/2020 100% 100% 100% 100% Normas revisadas. Etapa 2021: Expedição da nova norma. 

Capacitação dos/as professores/as sobre os critérios 
adotados para garantir o alinhamento do TCC com as linhas 
de pesquisa da ESMPU e a iniciação científica no âmbito do 
MPU.

Programa de Formação Docente COEDUC 30/06/2021 50% 60% 70% 85%

Assistência e capacitação individualizada aos docentes da Pós-Graduação Controle da 
Administração Pública, experiência necessária para a instituição do Programa.

[22/07/2021] Foi aprovado, no Plano de Atividades 2/2021, cursos autoinstrucionais para  
formação docente. Essas atividades serão elaboradas e disponibilizadas no formato de  
cursos livres aos docentes da ESMPU. Com essa estratégia, pretende-se ultrapassar a meta  
estabelecida, visto que o modelo formativo adotado oferece alcance e flexibilidade,  
podendo os docentes cursarem as ações educacionais a qualquer tempo e de qualquer  
lugar, ultrapassando as barreiras e limitações orçamentárias próprias das formações  
presenciais - modelo adotado até 2020.

[20.10.2021]  Segue, na fase de produção dos objetos de aprendizagem, a concepção de 
cursos autoinstrucionais voltados à formação docente. 

[31.12.2021]  Cursos componentes do programa em fechamento de produção, para serem 
lançados no 1º semestre de 2022

Capacitação dos/as professores/as sobre os critérios 
adotados para garantir o alinhamento do TCC com as linhas 
de pesquisa da ESMPU e a iniciação científica no âmbito do 
MPU.

Cronograma anual de cursos de bases de dados científicas 
contratadas pela ESMPU 

DIDEC 28/02/2021 0% -- -- --

[29.07.21] Área solicita exclusão da iniciativa e explica que esta é uma iniciativa 
condicionante aos grupos de pesquisa e pesquisadores, pois está voltada para o 
treinamento/a formação científica nas bases de dados disponibilizadas ou não pela ESMPU. 
Como, até o momento, não houve seleção de pesquisadores, sugere-se sua exclusão 
(despacho 0289446).

EN-2
Aumentar o número de membros/as 
e servidores/as do MPU 
capacitados/as.

Garantir a ampliação de vagas para membros/as e 
servidores/as na oferta acadêmica.

Do Presencial ao Remoto - ampliação do EAD COEDUC 19/12/2020 95% 95% 100% 100%

Modelos síncronos (cursos remotos e webinares) instituídos; plataformas virtuais
integradas (Zoom e Moodle); ferramentas digitais prospectadas. 

[20.10.2021]  Lançada a modalidade de cursos livres, que permitem inscrição e certificação a 
qualquer tempo. O projeto foi lançado com um catálogo de mais de 20 cursos de diferentes 
temas, disponíveis de forma irrestrita. 

Desenvolvimento de Trilhas de Aprendizagem COEDUC 30/06/2021 15% 20% 25% 25%

Estudo técnico em desenvolvimento. Acompanhamento do modelo-piloto Projeto "Rotas  
de Aprendizagem em Inovação" do Laboratório de Aprendizagem. 

[22/07/2021] Sistematização do calendário 2/2021 por temas.

[20.10.2021]  Frente não priorizada em razão da troca de gestão. Adiada a sistematização do 
calendário acadêmico por trilhas. Todavia, já ocorreu, no 2º/2021, a categorização das 
atividades acadêmicas em macrotemas, num ensaio de sistematização da oferta. 

[31.12.2021]  Está prevista para o plano de atividades de 2022 a categorização das 
atividades acadêmicas em macrotemas, para melhoria da  sistematização da oferta, 
permitindo ao discente percorrer trilhas de capacitação temática, por meio do 
acompanhamento do calendário acadêmico. 

Fábrica de Objetos de Aprendizagem (método ágil de 
desenvolvimento de curso)

COEDUC 31/10/2020 100% 100% 100% 100%
Produção de guia de orientação para produção de OAs, mapeamento do processo de 
produção. Processo testado em 2020, com sugestões de aprimoramento para 2021. 

Aperfeiçoar o sistema de registro de participação nas 
atividades acadêmicas a fim de possibilitar análises 
quantitativas e qualitativas.

Desenvolvimento do Projeto ESMPU Digital COEDUC 31/08/2021 52% 57% 59% 60%

Termo de Abertura do Projeto (retomada) assinado em 06/04. Plano de Projeto em 
execução. O início do projeto apenas se deu agora, em virtude de necessidades de 
alinhamentos com a área de Desenvolvimento Científico. 

[22/07/2021]  Plano de projeto aprovado e projeto em desenvolvimento (14%  
desenvolvido, e considerando que a etapa 2 do ESMPU Digital foi metrificado em 50% da  
meta, chega-se ao percentual de 57% de desenvolvimento. 

[20.10.2021] Plano de projeto aprovado e projeto em desenvolvimento (17%  desenvolvido, 
e considerando que a etapa 2 do ESMPU Digital foi metrificado em 50% da  meta, chega-se 
ao percentual de 59% de desenvolvimento. 

Melhoria da Avaliação Acadêmica - análise de indicadores COEDUC 30/09/2020 100% 100% 100% 100%
Definição de indicadores de avaliação de atividades acadêmicas e produção de relatório de 
indicadores. 

Sistematizar um processo de monitoramento e
gestão permanente da oferta e procura das ações
acadêmicas.

Fomento e controle do Impacto Acadêmico das atividades 
da ESMPU

COEDUC 19/12/2020 5% 5% 5% 5%

Estudo técnico em desenvolvimento. Em razão do elevado volume de atividades
acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a inicativa foi prejudicada.

[22/07/2021] A iniciativa foi  retomada em julho de 2021 (foi despriorizada no 1/2021 em  
decorrência do volume de atividades acadêmicas). Levantamento de estratégias de  
elevação do impacto acadêmico das atividades da ESMPU.

[20.10.21] Iniciativa novamente despriorizada em razão do volume de atividades 
acadêmicas e retomada dos eventos presenciais, que comprometeram a equipe.

[17.12.21] Iniciativa novamente despriorizada em razão do volume de atividades 
acadêmicas e retomada dos eventos presenciais, que comprometeram a equipe.

EN-4
Incrementar a formação continuada 
dos/as docentes.

Desenvolver programa de formação de docentes com ações 
permanentes, sistematizadas e alinhadas à linha de pesquisa 
e aos programas acadêmicos.

Regulamentação de critérios de pagamento docente COEDUC 30/09/2020 90% 97% 97% 97%

[22/07/2021] Minuta analisada pela SECIN e ASSEJUR. A seguir para a DIRGE. 

[20.10.2021] Iniciativa comprometida em razão da troca de gestão. A retomar após a 
ambientação do novo Diretor-Geral.

[17.12.2021] Iniciativa comprometida em razão de nova sucessão da alta gestão. A retomar 
após a ambientação do novo Diretor-Geral.

Programa de Formação Docente: conteúdos 
autoinstrucionais e trilhas de aprendizagem

COEDUC 30/06/2021 20% 25% 50% 85%

Conteúdos sobre Zoom e Moodle prontos. Em razão do elevado volume de atividades 
acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a inicativa foi prejudicada

[20.10.2021]  Segue, na fase de produção dos objetos de aprendizagem, a concepção de 
cursos autoinstrucionais voltados à formação docente. 

[31.12.2021]  Cursos componentes do programa em fechamento de produção, para serem 
lançados no 1º semestre de 2022

Ampliar o alcance do programa para atingir orientadores/as 
pedagógicos/as, professores/as e pesquisadores/as.

Garantir que o programa contemple desenho
instrucional para atividades presenciais e a distância.

Redesenho do processo de Design Instrucional de 
atividades acadêmicas

COEDUC 19/12/2020 100% 100% 100% 100% Processo mapeado e templates produzidos.
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EN-5
Ampliar o uso de metodologias 
participativas nas atividades de 
ensino.

Planejar a inserção das metodologias nas atividades de 
ensino.

Redesenho do processo de Design Instrucional de 
atividades acadêmicas

COEDUC 19/12/2020 100% 100% 100% 100% Processo mapeado e templates produzidos.

EN-6
Promover a equidade de gênero e 
raça na composição do corpo 
acadêmico.

Instituir critérios no processo de seleção do corpo
discente para garantir a equidade de gênero e raça.

Alteração da redação padrão de edital acadêmico COEDUC 30/10/2020 0% 0% 0% 0%

Os conteúdos de editais estavam em revisão para atendimento dos novos modelos 
educacionais instituídos. Definidos os conteúdos, solicitaremos a revisão para adequação da 
linguagem. Em razão do alto volume de atividades acadêmicas para o primeiro semestre de 
2021, a inicativa foi prejudicada.

[20.10.2021] Iniciativa comprometida em razão da troca de gestão. A retomar após a 
ambientação do novo Diretor-Geral.

[17.12.2021] Iniciativa comprometida em razão de nova sucessão da alta gestão.

EN-7

Aumentar o número de docentes 
visitantes multidisciplinares e com 
atuação social relevante e 
reconhecida.

Integrar os/as pesquisadores/as externos/as
vinculados/as aos projetos de pesquisa às atividades de 
ensino da Escola.

Inclusão da preparação de um webinar como produto a 
ser entregue pela Pesquisa Científica Aplicada 

DIDEC 31/12/2021 20% 20% 90% 90%

Na minuta do Regulamento de pesquisa foi incluído o webinar como produto a ser  entregue 
pelas pesquisas. Processo SEI n. 0.01.000.1.001574/2021-22. Falta a aprovação da minuta 
do Regulamento de pesquisa, que será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão 
de Desenvolvimento Científico.

EN-11

Incrementar a quantidade de 
atividades voltadas ao 
desenvolvimento de competências 
comportamentais e atitudinais.

Promover o treinamento em desenho instrucional
com vistas a garantir que projetos pedagógicos
contemplem o desenvolvimento comportamental e 
atitudinal.

Redesenho do processo de Design Instrucional de 
atividades acadêmicas

COEDUC 19/12/2020 100% 100% 100% 100% Processo mapeado e templates produzidos.

EN-12

Desenvolver programa de atividades 
acadêmicas voltadas à preparação 
para a atuação em cenário 
internacional.

Prever nos acordos de cooperação com entidades 
internacionais intercâmbio de docentes
(professores/as e pesquisadores/as) e discentes, de 
articulistas e pareceristas, e de palestrantes.

Submissão de proposta de Política Editorial para a 
Pesquisa

DIDEC 31/12/2021 50% 50% 90% 90%
Minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI n. 1574/2021-22
Falta a aprovação da minuta do Regulamento de pesquisaa, que será revisada assim que 
houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico.

Realizar acordos de cooperação e planos de ações com 
instituições internacionais.

Celebrar 01 acordo de cooperação com instituição de 
ensino internacional

ASSEIN 31/12/2021 10% 20% 20% 20%
Iniciativa congelada em razão da mudança da gestão, de modo a reavaliá-la. Aguandando 
definição da Alta Administração. 

EN-13

Articular com os ramos do MPU e 
escolas de governo atividades 
acadêmicas sobre a temática Gestão 
Pública.

Articular com os ramos do MPU e escolas de governo 
atividades acadêmicas sobre a temática Gestão Pública.

Estabelecer programa acadêmico permanente com foco 
na gestão da mudança e da inovação

ASSEIN 31/01/2021 100% 100% 100% 100%

Programa Rotas de Aprendizagem em Inovação aprovado pela Dirge. Processo SEI n. 
0.01.000.1.000192/2021-88.

Os projetos pedagógicos das atividades propostas, por sua vez, estão consignados nos 
processos SEI n. 0.01.000.1.000522/2021-05; 0.01.000.1.000521/2021-32 e 
0.01.000.1.000666/2021-94.

Participar de redes de atuação entre órgãos,
instituições e escolas de governo, com a temática
Gestão Pública.

Proposição de Rede Nacional de Transformação Digital no 
MP

ASSEIN 30/11/2020 100% 100% 100% 100% Ato normativo publicado. Portaria ESMPU nº 177/2020

Estabelecer acordos de cooperação com órgãos,
instituições e escolas de governo, com a temática
Gestão Pública.

Acordo de cooperação com a Escola Nacional de 
Administração Pública - ENAP

ASSEIN 30/06/2020 100% 100% 100% 100%

Acordo de cooperação com Google for Education ASSEIN 30/06/2020 100% 100% 100% 100%

Estudos sobre a implantação da ferramenta de gestão do 
MPT na ESMPU

ASSEIN 31/10/2021 40% 40% 40% --

[20.10.21] Área solicita nova revisão do prazo para 31/01/2022, em razão das definições 
acerca do OpenProject. Além dissso, ainda é aguardada a finalização da ferramenta do MPT.

[31.10.21] Área solicita exclusão desta iniciativa após a implantação do sistema de gestão de 
projetos - OpenProject -na Escola.

PE-1

Fomentar pesquisas de campo com o 
uso de metodologias participativas e 
transdisciplinares, incorporando, 
quando necessário, os 
conhecimentos das comunidades 
tradicionais*

Criar sistematização para que na elaboração de
projeto de pesquisa sejam inseridas metodologias
participativas.

Edital do Programa de Pesquisa da ESMPU 2021 DIDEC 31/12/2021 40% 50% 90% 90%
Foi elaborada a minuta de edital de seleção de líderes de pesquisa e equipes de pesquisa  
para validação e aprovação pelo Secin, que será revisada assim que houver nova chefia para 
a Divisão de Desenvolvimento Científico.Estabelecer, no processo de seleção de pesquisadores, 

critério de preferência por profissionais que já tenham 
experiência com metodologias participativas.

Priorizar pesquisas com perspectivas
transdisciplinares.

Revisão do Regulamento de Pesquisa DIDEC 31/12/2021 30% 50% 90% 90%
Foi elaborada a minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI 1574/2021-22, que será 
revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico.

PE-2
Garantir que os projetos de pesquisas 
objetivem alcançar impacto social e 
institucional

Criar sistematização de análise e aprovação de
projetos de pesquisa que garantam seus impactos social e 
institucional.

Definição de critérios  com metodologias já testadas  para 
priorização das Pesquisas Científicas Aplicadas que 
busquem atingir maior impacto social e institucional 

DIDEC 31/12/2021 80% 80% 90% 90%

Essa iniciativa tem o intuito de resolver um problema comum nas pesquisas em relação à 
definição de metodologias. Considera-se que algumas metodologias, se incentivadas, 
fomentam alguns estudos. Na minuta do Regulamento de pesquisa, ainda em processo de 
aprovação, há apoio a metodologias participativas e inovação. Processo SEI 1574/2021-22, 
que será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento 
Científico.

Acompanhamento das métricas de impacto científico 
(cientometria e bibliometria)

DIDEC 31/12/2021 20% -- -- --

Área solicita exclusão da iniciativa. Em 0286988, se manifestou assim" A iniciativa 
"Plataforma Scival (Elsevier) ", disposta na Proposta Orçamentária, exercício 2021, foi 
excluída, devendo, consequentemente, ser excluída do Painel de Contribuição da DIDEC 
para o ano 2021."

Criar mecanismos de monitoramento da execução da
pesquisa para garantir o contínuo alinhamento com os 
impactos social e institucional desejados.

Inserção dos critérios de avaliação no processo de 
acompanhamento e execução das Pesquisas Científicas 
Aplicadas 

DIDEC 31/07/2021 40% 50% 90% 90%

Os critérios estão dispostos na minuta do regulamento de pesquisa Processo SEI n.  
0.01.000.1.001574/2021-22 Falta a aprovação da minuta do Regulamento de pesquisa, que 
será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico.
 

PE-4
Instituir uma política editorial que 
qualifique a ESMPU como produtora 
de conhecimento técnico-científico

Desenvolver projeto de política editorial e de
comunicação científica prevendo revisões periódicas.

Submissão de proposta de Política Editorial para a 
Pesquisa

DIDEC 31/12/2021 50% 50% 90% 90%
Minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI n. 1574/2021-22, que será revisada assim 
que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico.

Propor Regulamento da Política Editorial de Publicações 
não Periódicas

SECOM 31/05/2020 100% 100% 100% 100%
O Regulamento da Política Editorial de Publicações não Periódicas foi regulamentado pela 
Resolução CONAD n. 3, de 11 de maio de 2020, e entrou em vigor em 12 de maio do mesmo 
ano.

Elaboração de Manual de Padronização SECOM 30/04/2021 0% 0% 70% 90%
A redação do manual, intitulado de "Guia de Publicações", foi finalizada. Porém, ainda falta 
ser diagramado e publicado.

Criar mecanismos de acompanhamento e avaliação da 
política editorial e da comunicação científica.

Mapear o processo e definir a revisão semestral até a sua 
consolidação

DIDEC 31/07/2021 0% 50% 80% 100%

Os principais processos foram mapeados e publicados na intranet da escola.   https:
//intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/gestao-estrategica/gestao-projetos-
processos/processos-mapeados  

Adotar critérios que permitam a medição do alcance nacional 
e internacional da comunicação científica.

Inclusão de relatórios semestrais de métricas científicas no 
processo de comunicação científica  

DIDEC 31/07/2021 0% -- -- --

Área solicita exclusão da iniciativa. Em 0286988, se manifestou assim" A iniciativa 
"Plataforma Scival (Elsevier) ", disposta na Proposta Orçamentária, exercício 2021, foi 
excluída, devendo, consequentemente, ser excluída do Painel de Contribuição da DIDEC 
para o ano 2021."
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PE-5
Aprimorar o Periódico da ESMPU, 
buscando alcançar a classificação 
Qualis/CAPES B1 ou superior

Criar um periódico científico observando os critérios 
Qualis/CAPES.

Revista Científica da ESMPU DIDEC 31/12/2021 80% 80% 80% 80%

Foi publicada Portaria n. 79, de 17 de junho de 2021 que institui e regulamenta a Revista  da 
ESMPU (RESMPU). Processo SEI n. 0.01.000.1.000218/2021-65.

Em 2021 foram iniciadas ações relacionadas a esta iniciativa, contudo, com a saída da Chefia 
da Divisão, assim como da sua substituta, as iniciativas não avançaram e serão retomadas 
assim que houver nova chefia em 2022. As iniciativas são:

- Publicação de Edital Acadêmico n. 128/2021 de chamamento público para composição do  
Conselho de Pareceristas da RESMPU. Processo SEI n. 0.01.000.1.000417/2021-27. Foram 
enviados convites para compor o Conselho de Pareceristas da RESMPU. Processo  SEI n. 
0.01.000.1.000425/2021-05.
- Envio de convites para compor o Conselho Editorial da RESMPU. Processo SEI n.  
0.01.000.1.000419/2021-70. Foram enviados convites para instituições renomadas 
solicitando a transferência de  conhecimento (compartilhamento da lista de pareceristas). 
Processo SEI n. 444/2021-74 

Rever a estrutura editorial prevendo a exogenia.
Submissão de proposta de Política Editorial para a 
Pesquisa

DIDEC 28/02/2021 50% 50% 90% 90%
Minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI n. 1574/2021-22, que será revisada assim 
que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico.

PE-6
Constituir o mestrado profissional 
próprio

Elaboração, discussão e aprovação do Projeto de
Proposta de Curso Novo (APCN).

Cooperação entre Instituições para Qualificação de 
Profissionais de Nível Superior - USP

COEDUC 31/12/2021 70% 70% 70% 70%

Seleção Pública de IES concluída, aguardando autorização da DIRGE para a contratação.
[22/07/2021]  Iniciativa pausada por decisão do SECIN

[20.10.2021] Iniciativa comprometida em razão da troca de gestão. A retomar após a 
ambientação do novo Diretor-Geral

[31.12.2021]  Seleção Pública de IES concluída, aguardando autorização para a contratação.

PE-8
Apoiar a apresentação dos trabalhos 
de pesquisa em eventos nacionais e 
internacionais de excelência

Prever no regulamento de pesquisa e nos projetos de 
pesquisa as formas de apoio e participação em eventos 
nacionais e internacionais.

Prêmio Ciência e Inovação do MP Brasileiro  DIDEC 31/12/2021 10% -- -- --
A iniciativa "Premiação do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) da  
ESMPU", disposta na Proposta Orçamentária, exercício 2021, foi excluída, devendo,  
consequentemente, ser excluída do Painel de Contribuição da DIDEC para o ano 2021

EX-1
Realizar projetos de extensão 
dedicados a temas globais

Realizar atividades de extensão com abordagem
sobre temas globais.

Implementação de processo de contratação de 
Personalidades Nacionais e Internacionais para Atividades 
de Extensão

COEDUC 31/08/2020 100% 100% 100% 100% Processo definido e alinhado com as áreas envolvidas da ESMPU.

EX-6
Buscar a participação de organismos 
e instituições internacionais em 
atividades de extensão

Convidar docentes, professores/as, pesquisadores/as
e palestrantes de instituições internacionais para
atuar nas atividades de extensão.

Estabelecer pelo menos uma parceria internacional, ao 
ano, para tratar de temas de Inovação, Design e 
Tecnologia

ASSEIN 19/12/2021 0% 0% 0% -- Proposta submetida ao CONAD e não acolhida. Processo SEI n.  0.01.000.1.002085/2020-02Realizar atividades de extensão em parceria com instituições 
internacionais.

EX-8
Promover a publicação de anais de 
atividades de extensão

Organizar a coleta de artigos que possibilitem a
publicação como registro das atividades realizadas.

Fomento e controle do Impacto Acadêmico das atividades 
da ESMPU

COEDUC 31/07/2021 5% 5% 5% 5%

Estudo técnico em desenvolvimento. Em razão do elevado volume de atividades
acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a inicativa foi prejudicada.

[22/07/2021] A iniciativa foi  retomada em julho de 2021 (foi despriorizada no 1/2021 em  
decorrência do volume de atividades acadêmicas). Levantamento de estratégias de  
elevação do impacto acadêmico das atividades da ESMPU.

[20.10.21] Iniciativa novamente despriorizada em razão do volume de atividades 
acadêmicas e retomada dos eventos presenciais, que comprometeram a equipe.

[31.12.21] Iniciativa novamente despriorizada em razão do volume de atividades 
acadêmicas e retomada dos eventos presenciais, que comprometeram a equipe.

GE-1
Redesenhar o processo de 
planejamento acadêmico com vistas 
a elevar a participação social

Instituir um canal de comunicação permanente com a 
sociedade civil.

Projeto Aprimoramento da Experiência do Usuário ASSEIN 31/12/2021 20% 20% 80% 100%
[17.12.21] Projeto finalizado com a entrega definitiva dos produtos oriundos do Contrato 
24/2021, conforme SEI (0.01.000.1.001876/2021-162)

Instituir projeto de redesenho do planejamento
acadêmico.

Planejamento Acadêmico de Pesquisas DIDEC 31/12/2021 40% 40% 100% 100%
O Programa de Desenvolvimento Científico foi aprovado em reunião entre DG e SECIN  em 1 
de fevereiro de 2021. Processo SEI n. 364/2021-03

Atualizar os normativos da ESMPU.

Revisão do Regulamento de Pesquisa DIDEC 31/12/2021 30% 50% 90% 90%
A minuta do regulamento foi elaborada e será revisada assim que houver nova chefia para a 
Divisão de Desenvolvimento Científico. Após revisão, será submetida à aprovação do SECIN. 
Processo  SEI n.1574/2021-22

Proposição de modelo de gestão com foco em resultados ASSEIN 31/07/2020 100% 100% 100% 100% Portaria ESMPU n. 118/2020

Proposição de Guia Prático da Gestão  Transformadora 
(estratégia, processos e projetos)

ASSEIN 31/10/2020 100% 100% 100% 100%

O Guia Prático da Estratégia foi lançado em 11/02/2021 e está disponível na Intranet da 
ESMPU (Gestão > Manuais e Formulários) 
Notícia na intranet: https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/assein-divulga-calendario-
de-acoes-para-2021-e-apresenta-o-guia-pratico-da-estrategia

Inclusão de metodologias de Planejamento Estratégico, 
Monitoramento, Indicadores e de Gestão de Riscos no 
Guia Prático da Gestão Transformadora

ASSEIN 30/09/2021 80% 100% 100% 100%

Conteúdo do planejamento estratégico, indicadores e monitoramento concluídos e 
publicados na intranet: https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-
gestor/metodologias

Conteúdo da gestão de riscos concluído, aguardando publicação na intranet.

PS-STI-20.33 - Norma de Gestor de Sistema

STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100%

Publicação da portaria 207/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-207-2020
Nomenclatura da iniciativa mudou de 'PR20NO33 - Norma de Gestor de Sistema" para "PS-
STI-20.33 - Norma de Gestor de Sistema".

PS-STI-20.34 - Metodologia de Desenvolvimento de 
Sistemas

STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100%

Publicação da portaria 222/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-222-2020
Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO34 - Metodologia de Desenvolvimento de 
Sistemas " para "PS-STI-20.34 - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas"

PS-STI-20.35 - Norma de Uso de Telefonia

STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100%

Publicação da portaria 174/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-174-2020
Nomenclatura da iniciativa mudou de " PR20NO35 - Norma de Uso de Telefonia" para "PS-
STI-20.35 - Norma de Uso de Telefonia"

PS-STI-20.38 - Norma de Uso e Retenção de E-mail STI 31/03/2021 0% 0% 0% 0%
Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO38 - Norma de Uso e Retenção de E-mail"  
para PS-STI-20.38 - Norma de Uso e Retenção de E-mail".
Status do projeto: "a iniciar".
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Meta Estratégica
Iniciativa Estratégica (PDI) Iniciativa Setorial Responsável

Prazo Final de 
Conclusão

Percentual de Execução
Observações

Código Meta Institucional 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021

GE-1
Redesenhar o processo de 
planejamento acadêmico com vistas 
a elevar a participação social

Atualizar os normativos da ESMPU.

PS-STI-20.36 - Política de Segurança da Informação

STI 30/09/2020 75% 75% 87% 100%

Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO36 - Política de Segurança da Informação"  
para "PS-STI-20.36 - Política de Segurança da Informação".
Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/politica-de-seguranca-da-
informacao/work_packages
Projeto encerrado, conforme TEP 0312493.

GE-2

Garantir a execução do PDI com a 
distribuição proporcional do 

orçamento para execução de ensino, 
pesquisa, extensão.

Estabelecer diretrizes para elaboração da proposta 
orçamentária que garanta proporcionalidade entre as ações 
de pesquisa, ensino e extensão.

Projeto orçamentário 2022 ASSAG 31/12/2021 0% 100% 100% 100%
Foi enviado o PLOA 2022 à Secretaria de Administração em 21 de junho de 2021 e nova  
versão em 01 de julho de 2021, com inclusão de valores remanescentes

Monitorar a execução orçamentária conforme o
planejado.

Programação e reprogramação orçamentária 

SECIN
SECOM

SA
STI

31/12/2021 91,45% 91,45% 91,45% 100%

Priorizar  a construção de um sistema para 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira, 
de forma a otimizar o monitoramento dos recursos de 
forma tempestiva, gerando relatórios gerenciais em 
tempo real para subsidiar a alta administração na tomada 
de decisões.

SA 19/12/2021 30% 30% 100% 100%

        
[28.07.21] Conforme 0286947, foi instituído, pela Portaria/MPU nº 62/2020, de 23 de março 
de 2020, Grupo de Trabalho (GT) com objetivo mapear, sistematizar, informatizar, 
manualizar e padronizar as boas práticas referentes ao planejamento e à gestão 
orçamentária e financeira do Ministério Público da União (MPU).

No decorrer dos trabalhos do GT, integrantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) 
relataram a existência do sistema COSMOS, uma solução informatizada que está em 
utilização desde 2016, aprimorando e qualificando significadamente os processos de 
trabalho, com agilidade e a transparência das informações para os gestores responsáveis 
pela tomada de decisão, com os módulos almoxarifado, patrimônio, contratos, finanças, 
orçamento, planejamento de demandas e Plan-Assiste.
Assim, considerando que o GT propôs, no relatório nº 4/2020/SPOC/SG de 18/12/2020, a 
implantação do COSMOS a nível MPU, e que os módulos de Planejamento e Orçamento 
estão em fase avançada de desenvolvimento e atualização, permitindo a padronização dos 
processos de trabalho entre os ramos e a ESMPU, o desenvolvimento de um sistema próprio 
da ESMPU iria conflitar com os objetivos dos demais ramos e da instituição.

Assim, por meio do Ofício nº 81/2021 - DIRGE/ESMPU de 22/02/2021 o exmo. Diretor Geral 
manifestou  interesse da ESMPU em aderir ao sistema Cosmos a nível MPU, considerando os 
benefícios e vantagens propiciadas pela adoção de sistema unificado em relação à 
integração e consolidação dos dados operacionais e gerenciais, assim como a padronização 
de processos e rotinas de trabalho.

Considerando que todos os ramos manifestaram interesse em aderir ao sistema visando a  
padronização e informatização do processo de acompanhamento da execução orçamentária 
a nível MPU, foi realizada por meio do Ofício nº 152/2021 - DIRGE, a indicação dos 
servidores da ESMPU que comporão o comitê criado com objetivo de deliberar sobre todos 
os aspectos relacionados ao desenvolvimento do sistema de gestão orçamentária e 
financeira do Ministério Público da União (MPU).

Por meio do Ofício Circular nº 219/2021/SG de 28/06/2021 (0286953), a Secretária Geral do 
MPU encaminhou a Portaria SG/MPU nº 14 de 10/06/2021, instituindo o Comitê com o 
objetivo de elaborar proposta de projeto de implementação de um Sistema Informatizado 
de Gestão Orçamentária e Financeira do Ministério Público da União – MPU e acompanhar a 
respectiva implantação pelas unidades do MPU, tendo como base o sistema COSMOS.

O comitê se reuniu pela primeira vez no dia 07/07/2021, com uma breve explanação dos 
objetivos estabelecidos na Portaria pelos Coordenadores do Comitê e, após, os demais 
participantes também promoveram manifestação a respeito da situação atual na qual se 
encontram, destacando as necessidades individuais de cada ramo e da Escola pelo 
desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão orçamentária e financeira que 
possibilite, em tempo real, a disponibilização de informações que facilitem a tomada de 
decisões pelas Direções Superiores.

Ao término da reunião, ficou estabelecido que:

a) Desenvolvimento de um único sistema informatizado de gestão orçamentária e financeira 
para o MPU com custos rateados entre os ramos e a Escola;

b) Início de implantação do sistema pelos módulos de planejamento, orçamento e 
financeiro;

c) Inclusão de novos participantes no Comitê a serem indicados pelos ramos e ESMPU, que 
será efetivada por meio de publicação de nova Portaria;

A próxima reunião do comitê será realizada no dia 19/7/2021 com participantes da área de 
TI, na qual serão tratados assuntos relacionados à parte técnica de TI necessária ao 
desenvolvimento e à implantação do sistema.  

No dia 05/10/2021, o Conselho de Assessoramento do MPU (CASMPU) aprovou a adoção do 
Sistema Cosmos – destinado à gestão orçamentária e financeira – pelos quatro ramos e pela 
Escola Superior do MPU (ESMPU), conforme noticiado pela SECOM (0303073), conforme 
despacho SA 0303064.

GE-3

Aprimorar mecanismos de 
acompanhamento e avaliação de 
ações de ensino, pesquisa, extensão 
e internacionalização da ESMPU

Implementar um projeto de acompanhamento e
avaliação de pesquisa.

Inclusão do Módulo de Pesquisa no ESMPU Digital DIDEC 31/07/2021 100% 100% 100% 100%
O módulo de Pesquisa já faz parte do escopo do ESMPU Digital, conforme último relatório 
de projeto.

Desenvolver ambiente tecnológico que permita a
gestão e o acompanhamento de pesquisa.

Inclusão do módulo de pesquisa no ESMPU Digital,  
adquirir gestor de pesquisa científica e criar o espaço da 
"Pesquisa e Conhecimento" na web da ESMPU

DIDEC 31/07/2021 70% 75% 90% 90%

Foi prorrogada a vigência do contrato da plataforma de gestão de projeto científico 
(Mettzer) e foi formalizado o Plano de Projeto Estratégio ESMPU Digital - Pesquisa Digital, 
bem como autorizado início do projeto e designada a respectiva equipe por meio da 
Portaria nº 130/2021 (0.01.000.1.000660/2021-62). 

Criar mecanismos de acompanhamento e avaliação
da comunicação científica.

Implementação do sistema de editoração eletrônica de 
publicações periódicas (Open Journal System)

DIDEC 19/12/2020 100% 100% 100% 100%
O sistema OJS foi contratado e customizado.

Medir o alcance nacional e internacional da
comunicação científica.

Disponibilização de relatórios semestrais de métricas 
científicas. 

DIDEC 31/12/2021 0% -- -- --

Área solicita exclusão da iniciativa. Em 0286988, se manifestou assim" A iniciativa 
"Plataforma Scival (Elsevier) ", disposta na Proposta Orçamentária, exercício 2021, foi 
excluída, devendo, consequentemente, ser excluída do Painel de Contribuição da DIDEC 
para o ano 2021."
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Meta Estratégica
Iniciativa Estratégica (PDI) Iniciativa Setorial Responsável

Prazo Final de 
Conclusão

Percentual de Execução
Observações

Código Meta Institucional 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021

GE-3

Aprimorar mecanismos de 
acompanhamento e avaliação de 
ações de ensino, pesquisa, extensão 
e internacionalização da ESMPU

Instituir projeto de melhoria de mecanismos de
acompanhamento e avaliação de ensino e extensão.

Melhoria da Avaliação Acadêmica - análise de indicadores COEDUC 30/09/2020 100% 100% 100%
Definição de indicadores de avaliação de atividades acadêmicas e produção de relatório de 
indicadores. 

Construir, em conjunto com gestores da ESMPU, 
indicadores de performance e de resultado para ações 
estratégicas

ASSEIN 31/12/2021 0% 40% 40% 40%

Área publicou guia para construção de indicadores e realizou reunião de sensibilização 
sobre o tema. 

https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias

https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/cafe-virtual-como-avaliar-o-que-importa

Por falta de servidor, considerando que a Assessoria aguarda a substuição, solicita 
replanejamento do prazo para 30/06/2022

Ademais, o curso de indicadores previsto para novembro de 2021 foi adiado para fevereiro 
de 2022 por falta de quórum para o presente exercício.

Implementar um projeto de acompanhamento e
avaliação de pesquisa.

GE-4
Estabelecer uma política de inovação 
em processos, serviços e produtos

Definir as diretrizes e as necessidades de inovação Elaborar proposta de atividades do InovaEscola para 2021 ASSEIN 28/02/2021 100% 100% 100% 100%

Solicita-se a reescritura da inicativa para "Elaborar proposta de atividades do InovaEscola 
para 2021", uma vez que cabe à COEDUC a inclusão dessas atividades no cronograma da 
Escola, bem como a sua divulgação, por meio do Plano de Atividades.
Dessa maneira, a iniciativa foi concluída, uma vez que a proposta de atividades do 
InovaEscola para 2021 foi encaminhada para a COEDUC, que procederá à sua inclusão do 
Plano de Atividades da ESMPU.

Criar política de inovação em processos, serviços e produtos
Propor simplificação dos normativos referentes à gestão 
da ESMPU

ASSEIN 31/10/2020 100% 100% 100% 100%
Processo SEI n. 0.01.000.1.001813/2020-71 
Portarias ESMPU n. 202/2020 e 203/2020 publicadas

Estruturar e executar um plano de ação para
fomento a projetos de inovação

Programa Estratégico de Transformação Digital ASSEIN 31/10/2021 100% 100% 100% 100%
Processo SEI n. 0.01.000.1.002141/2020-42
Área solicita inclusão de nova iniciativa para acompanhar a implementação do programa

Acompanhar a implementação do Programa Estratégico 
de Transformação Digital da ESMPU

ASSEIN 31/12/2021 -- 30% 57% 64%

[20.10.21] A expectativa é que grande parte dos projetos do programa seja finalizada até 
31.12.21, visto que muitos deles encontram-se em estágio avançado de execução. 
Entretanto, há três projetos que estão paralizados no programa: Revista Científica, Pesquisa 
Digital e Tratamento da Massa Digital Acumulada.

[17.12.21]. No último trimestre, o programa teve o seu prazo de encerramento repactuado, 
junto ao Diretor-Geral, para o final de 2022, devido a grande mudança de sua baseline 
inicialmente proposta.

Nesta nova linha de base, de um total de 16 projetos, 9 já foram encerrados em 2021.

Neste sentido, dos projetos paralisados, o de "Tratamento da Massa Digital Acumulada 
(MDA)" foi aprovado e encontra-se em fase de planejamento. Paralelamente os projetos 
Revista Científica e Pesquisa Digital permanecem paralisados por falta de equipe da área 
gestora, ao passo que os demais estão em execução conforme planejamento definido.

GE-5
Viabilizar a evolução das soluções de 
Tecnologia de Informação e 
Comunicação

Garantir a realização das iniciativas vinculadas ao PDI.

PS-STI-20.06 - Solução de Virtualização de Servidores STI 31/12/2021 0% 0% 25% 25%

O projeto está em andamento.
Iniciativa mudou de nome de "PR20CT06 - Solução de Virtualização de Servidores" para "PS-
STI-20.06 - Solução de Virtualização de Servidores".
Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-20-06-solucao-de-
virtualizacao-de-servidores1/work_packages?query_id=191
Processo licitatório 0.01.000.1.000855/2021-35.

PS-STI-20.07 - Solução de Armazenamento (Storage) e 
Switch SAN

STI 31/12/2021 0% 25% 25% 25%

Nomenclatura da iniciativa original era  "PR20CT07 - Solução de Armazenamento (Storage)" 
e foi modificado para "PS-STI-20.07 - Solução de Armazenamento (Storage) e Switch SAN" 
no despacho STI 0286844.
Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-20-07-solucao-de-
armazenamento-storage-e-switch-san1/work_packages?query_id=190
Processo licitatório 0.01.000.1.000900/2021-81.

PS-STI-20.08 - Solução de Backup STI 30/09/2021 0% 25% 25% 75%

O projeto está em andamento.
Iniciativa mudou de nome de "PR20CT08 - Solução de Backup" para "PS-STI-20.08 - Solução 
de Backup".
Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-20-08-solucao-de-
backup1/work_packages?query_id=192
Em fase final do processo licitatório, processo 0.01.000.1.000870/2021-18.

PR20CT09 - Solução de Switch SAN STI 31/12/2021 0% -- -- --

STI solicitou exclusão da iniciativa no despacho 0286844. A iniciativa foi incorporada à 
"PR20CT07 - Solução de Armazenamento (Storage)", pois são itens que serão contratados 
em conjunto. A iniciativa unificada teve o nome alterado para "PS-STI-20.07 - Solução de 
Armazenamento (Storage) e Switch SAN".

PR20RE47 - Renovação de Software - SGBD Oracle STI 31/03/2021 100% 100% 100% 100% Projeto  finalizado, conforme Termo de Encerramento - TEP SEI 0272124

PR20RE49 - Renovação Contratual - Link Internet Embratel STI 31/12/2020 100% 100% 100% 100% Contrato renovado em parceria com a PGR.

PS-STI-20.13 - Educação Online - Sala Virtual e Webinars STI 31/12/2020 100% 100% 100% 100%
Projeto finalizado com a contratação da ferramenta Zoom e assinatura do Contrato 18/2020 
(SEI 0230483). Iniciativa mudou de nome de "PR20DE13 - Educação Online - Sala Virtual e 
Webinars" para "PS-STI-20.13 - Educação Online - Sala Virtual e Webinars"

PS-STI-20.31 - Atualização do Tableau STI 30/06/2020 100% 100% 100% 100%
Projeto finalizado, conforme Termo de Encerramento da Iniciativa 0237522. Iniciativa 
mudou de nome de "PR20IF31 - Atualização do Tableau" para "PS-STI-20.31 - Atualização do 
Tableau"

PS-STI-20.44 - Serviços de Voz Longa Distância STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100%
Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 16/2020 (SEI 0226086). Iniciativa mudou de 
nome de "PR20NS44 - Serviços de Voz Longa Distância" para "PS-STI-20.44 - Serviços de Voz 
Longa Distância"

PS-STI-20.46 - Rede Wireless STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100%
Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 07/2020 (SEI 0214751) e implementação da 
rede wireless na sede da ESMPU . Iniciativa mudou de nome de "PR20NS46 - Rede Wireless" 
para "PS-STI-20.46 - Rede Wireless"

PR20RE57 - Renovação de Software - Suporte Tableau STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100% Projeto finalizado, conforme Despacho STI 0234829.

PS-STI-20.01 - Solução de E-mail STI 31/12/2020 75% 75% 75% 100%

Em andamento. Iniciativa mudou de nome de "PR20CT01 - Solução de E-mail" para "PS-STI-
20.01 - Solução de e-mail e Licenças de Produtos Microsoft".
Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/solucao-de-e-
mail/work_packages?query_id=33
Processo licitatório conduzido no processo 0.01.000.1.001439/2020-81, a licitação está 
marcada para 15/dezembro/2021. Como a expectativa é de receber as licenças e efetuar o 
pagamento ainda em 2021, neste reporte será informada a conclusão do projeto (100%).

PS-STI-20.04 - Infovia (SERPRO) STI 31/12/2020 100% 100% 100% 100%
Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 35/2020 (SEI 0257799). Iniciativa mudou de 
nome de "PR20CT04 - Infovia (SERPRO)" para "PS-STI-20.04 - Infovia (SERPRO)"
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Meta Estratégica
Iniciativa Estratégica (PDI) Iniciativa Setorial Responsável

Prazo Final de 
Conclusão

Percentual de Execução
Observações

Código Meta Institucional 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021

GE-5
Viabilizar a evolução das soluções de 
Tecnologia de Informação e 
Comunicação

Garantir a realização das iniciativas vinculadas ao PDI.

PS-STI-20.05 - Aquisição de Fitas de Backup STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100%

Projeto finalizado com a emissão da ordem de serviço, conforme SEI 0.01.000.1.000936
/2020-82.
Iniciativa mudou de nome de "PR20CT05 - Aquisição de Fitas de Backup" para "PS-STI-20.05 
- Aquisição de Fitas de Backup"

PS-STI-20.10 - Solução de Firewall STI 31/12/2020 75% 75% 100% 100%

Iniciativa mudou de nome de "PR20CT10 - Solução de Firewall" para "PS-STI-20.10 - Solução 
de Firewall".
Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento - TEP 
(0289382).

PR20DE15 - ESMPU Digital STI 31/03/2021 50% -- -- --

Área solicitou exclusão da iniciativa no despacho STI 0286844. A iniciativa foi transformada 
em um programa estratégico, o "PGE002 - ESMPU Digital" (0261347), e é acompanhado pela 
área estratégica (ASDIN). Dessa forma, solicita-se sua exclusão como iniciativa setorial da 
STI.

PS-STI-20.18 - e-Social STI 31/03/2021 50% 75% 100% 100%

Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20DE18 - e-Social" para "PS-STI-20.18 - e-Social" 
e terá seu escopo restrito à entrega da 1ªfase do cronograma do e-Social, conforme 
0286860.
Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento - TEP 
(291049).

PS-STI-20.20 - Modernização do Portal e da Intranet STI 30/06/2020 50% 75% 100% 100%

Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20DE20 - Modernização do Portal e da Intranet" 
para "PS-STI-20.20 - Modernização do Portal e da Intranet".
Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento - TEP 
(0299943).

PS-STI-20.45 - Solução de Telefonia IP STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100%

Projeto finalizado com a implantação da nova central telefônica da ESMPU, conforme 
noticiado na intranet - https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/esmpu-tem-nova-
central-telefonica.
Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20NS45 - Solução de Telefonia IP" para "PS-STI-
20.45 - Solução de Telefonia IP"

PR20RE48 - Renovação de Software - Delphix STI 31/12/2020 100% 100% 100% 100% Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 01/2021 (SEI 0257731).

PS-STI-20.52 - Outsourcing de impressão e digitalização STI 31/12/2020 75% 75% 100% 100%

Iniciativa teve seu nome alterado de "PR20RE52 - Outsourcing de Impressão" para "PS-STI-
20.52 - Outsourcing de impressão e digitalização".
Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento de 
Projeto - TEP (0298177).

PS-STI-20.59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovação 
Parcial

STI 31/12/2020 100% 100% 100% 100%

Aquisição concluída de 136 computadores, conforme processo SEI 0.01.000.1.001455/2020-
37. Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20CT59 - Desktops de Alto Desempenho e 
Renovação Parcial" para "PS-STI-20.59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovação 
Parcial".

PS-STI-20.60 - Webcam HD e Headset STI 31/03/2021 75% 75% 75% 100%

Em andamento. Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20CT60 - Webcam HD e 
Headset" para "PS-STI-20.60 - Webcam HD e Headset".
Baixa da ata realizada no processo 0.01.000.1.002981/2021-57, totalizando 200 
headsets/webcams.

PR20RE56 - Renovação de Software - Jaws STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100%
Projeto finalizado com a emissão da ordem de serviço, conforme processo SEI 
0.01.000.1.001899/2020-77.

PR20RE55 - Renovação de Software - Autocad STI 30/06/2020 100% 100% 100% 100% Projeto finalizado com a assinatura do 15/2020 (SEI 0224702).

PR20RE58 - Renovação de Software - Prezi COEDUC 31/12/2020 50% 50% 70% 75%

Conforme novos entendimentos firmados na ESMPU, e de acordo com o processo "Gerir 
Projeto Setorial", esta iniciativa é de gestão da SECIN. Dessa forma, a área responsável deixa 
de ser a STI e passa a ser a COEDUC, conforme despacho 0286844.

[20.10.2021] Processo de contratação instruído (ETP, Mapa de Riscos e TR), aguardando 
ambientação do novo Diretor-Geral para prosseguimento, dada a particularidade do tipo de 
compra. 

[31.12.2021] Em processo de aquisição pela Administração. 
PR20RE53 - Renovação de Software - Adobe Creative 
Cloud

STI 30/06/2020 100% 100% 100% 100%
Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 37/2020 (SEI 0256139).

PR20RE54 - Renovação de Software - Adobe Stock STI 30/06/2020 100% 100% 100% 100% Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 37/2020 (SEI 0256139).

PS-STI-20.11 - Aquisição de Software - Dicionário Houaiss STI 30/06/2020 100% 100% 100% 100%
Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 28/2020 (SEI 0251305). Iniciativa teve seu 
nome modificado de "PR20CT11 - Aquisição de Software - Dicionário Houaiss" para "PS-STI-
20.11 - Aquisição de Software - Dicionário Houaiss"

PS-STI-20.02 - Solução de Videoconferência Corporativa STI 31/12/2020 100% 100% 100% 100%

Projeto finalizado com a disponibilização das ferramentas de videoconferência Google Meet 
e Zoom, conforme processo SEI 0.01.000.1.001478/2020-95. Iniciativa teve seu nome 
modificado de " PR20CT02 - Solução de Videoconferência Corporativa" para "PS-STI-20.02 - 
Solução de Videoconferência Corporativa".

PS-STI-20.43 - Salas de Videoconferência STI 30/09/2020 100% 100% 100% 100%
Projeto finalizando com a instalação e configuração de codecs Avaya na sede da ESMPU. 
Iniciativa teve seu nome modificado de " PR20NS43 - Salas de Videoconferência" para "PS-
STI-20.43 - Salas de Videoconferência".

PS-STI-20.29 - Atualização do Active Directory (AD) STI 30/06/2021 50% 50% 100% 100%

Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20IF29 - Atualização do Active Directory (AD) " 
para "PS-STI-20.29 - Atualização do Active Directory (AD)".
Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento de 
Projeto - TEP (295181).

PS-STI-20.28 - Atualização do Banco de Dados Oracle e 
Apex

STI 31/03/2021 75% 100% 100% 100%

Iniciativa inicialmente denominada "PR20IF28 - Atualização do Banco de Dados Oracle" teve 
sua nomenclatura modificada no despacho STI 0286844 para "PS-STI-20.28 - Atualização do 
Banco de Dados Oracle e Apex".
Concluído conforme Termo de Encerramento de Projeto - TEP (280163).

PR20IF32 - Atualização do Apex STI 31/03/2021 75% -- -- --

Área solicitou exclusão da iniciativa no despacho STI 0286844.A iniciativa foi incorporada à 
"PR20IF28 - Atualização do Banco de Dados Oracle", pois são executadas em conjunto. A 
iniciativa unificada teve o nome alterado para "PS-STI-20.28 - Atualização do Banco de 
Dados Oracle e Apex".

GE-6
Sistematizar a Gestão do 
Conhecimento na ESMPU

Definir as diretrizes para a implementação e a permanência 
da Gestão do Conhecimento.

Biblioteca Digital da ESMPU DIGI 31/03/2021 100% 100% 100% 100%

A Biblioteca Digital da ESMPU foi lançada internamente, aos membros e servidores da 
ESMPU, no dia 10/03/2021. A implantação total foi concluída em 31/03/2021, e o 
lançamento a toda a comunidade acadêmica deu-se no 1º dia útil subsequente: 05/04/2021. 
O lançamento da Biblioteca Digital da ESMPU abarcou não apenas esse significativo produto 
informacional, em específico, mas também o lançamento de uma nova página da Biblioteca 
da Escola Superior do Ministério Público da União, com ações coordenadas de divulgação e 
automatização de vários serviços bibliográficos, tais como pesquisas temáticas, e geração de 
referências bibliográficas e de fichas catalográficas.
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Meta Estratégica
Iniciativa Estratégica (PDI) Iniciativa Setorial Responsável

Prazo Final de 
Conclusão

Percentual de Execução
Observações

Código Meta Institucional 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021

GE-6
Sistematizar a Gestão do 
Conhecimento na ESMPU

Definir as diretrizes para a implementação e a permanência 
da Gestão do Conhecimento.

Política de Desenvolvimento de Coleções Bibliográficas DIGI 31/07/2021 10% 30% 100% 100%

Iniciativa renomeada de "Políticas de Gestão de Acervos Bibliográficos", passando-se a um 
rol mais restrito, denominado "Política de Desenvolvimento de Coleções Bibliográficas".

23.07.21. Área solicitou mudança do prazo de conclusão de 31.07.21 para 31.09.21  (SEI 
0288507).

Como demonstra o processo SEI nº 0.01.000.1.001786/2021-21, a Política foi elaborada e 
encaminhada, em agosto/2021, para deliberação dos setores técnicos envolvidos.

Após manifestação das áreas técnicas imbricadas, a versão final da Política de 
Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca da Escola Superior do Ministério Público da 
União foi encaminhada para aprovação da Alta Administração em 04/10/2021.

Diagnóstico de Maturidade de Gestão do Conhecimento DIGI 31/07/2021 -- -- -- --

Área solicita a exclusão da iniciativa, considerando que a Coordenadoria de Gestão da 
Informação e do Conhecimento (COGIC) não fora, ainda, implantada, ante a ausência de 
Cargo em Comissão (CC3) para seu provimento. A esse panorama, soma-se a dificuldade que 
tem sido enfrentada quanto à constituição da equipe da DIGI com especialistas em 
Arquivologia e Biblioteconomia, o que tem acarretado no acúmulo de atividades tanto 
técnicas quanto de gestão à chefia da Divisão - única especialista em Arquivologia da 
ESMPU.

Proposição da 1ª versão do Código de Classificação e 
Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 
(CCTTDD) da ESMPU

DIGI 31/12/2021 15% 30% 30% 35%

 - Quanto à aferição realizada até 30/09:
Não houve, no período abarcado por este relato, avanços em relação à aferição do trimestre 
anterior, em função da alocação da restrita equipe dos núcleos arquivísticos da Divisão de 
Gestão da Informação (DIGI) em entregas atinentes a projetos que integram o portfólio de 
projetos estratégicos da ESMPU, a saber:

 - Política de Classificação de Informações quanto ao Sigilo (Processo SEI nº 
0.01.000.1.001648/2021-61).
 - Glossário de Termos Acadêmicos da ESMPU (Processo SEI nº 0.01.000.1.002622/2020-53).
 - Levantamento de sistemas do Ministério Público Federal (MPF) eventualmente utilizados 
pelas áreas acadêmicas, com o objetivo de firmar acordo de visualização dos dados gerados 
pela ESMPU por meio daqueles (Processo SEI nº 0.01.000.1.002622/2020-53).

O quadro incompleto de pessoal da Divisão tem forte impacto no atual dimensionamento 
de iniciativas, projetos e ações suportados pela força de trabalho da Divisão de Gestão da 
Informação (DIGI). Neste diapasão, por mais estratégicos que se afigurem os projetos, 
iniciativas setoriais e ações em que a DIGI está atualmente envolvida, faz-se necessário 
compatibilizá-las com sua diminuta força de trabalho. Dessarte, a necessidade concreta de 
repactuação desta iniciativa setorial e o eventual estabelecimento de novo prazo de 
conclusão dependem dos fatores arrolados a seguir:

 - Reposição do quadro de pessoal da Divisão, abarcando chefe de divisão, chefe de divisão 
substituto, chefe titular do Núcleo de Políticas de Gestão Documental (Processo SEI nº 
0.01.000.1.001259/2020-91), e assistente do Núcleo de Processamento Arquivístico Geral 
(Processo SEI nº 0.01.000.1.002009/2021-14);

 - Formalização e priorização, pelo patrocinador, do projeto "PE009 - Tratamento e 
Digitalização da Massa Documental Acumulada (MDA)", formalizado pelo processo SEI nº 
0.01.000.1.001897/2021-31. Atualmente, está-se aguardando retorno da Assessoria de 
Estratégia e Inovação Institucional (ASSEIN) quanto a dúvidas apresentadas por email em 
relação ao fechamento da Proposta de Projeto.

 - Quanto à aferição realizada até 31/12:
Houve, nesse período, a realização das seguintes atividades, que resutaram em pequeno 
acréscimo de evolução do percentual, passando este a 35%:

 - Elaboração de Nota Explicativa de Consulta pretndida  junto ao Conselho Nacional do 
Minsitério Público (CNMP) quanto a dúvidas acerca do melhor modo de aplicação, à ESMPU, 
dos Assuntos e Prazos de Guarda disciplinados pela Resolução CNMP nº 225, de 24 de 
março de 2021, ante as potenciais divergências em face de regulamentações do Ministério 
da Educação (MEC) e do caráter sui generis da Escola Superior do Ministério Público da 
União.

 - Oficialização do processo SEI nº 0.01.000.1.002110/2021-03, para constituição da 
Comissão Permanente de Documentos (CPAD).

Governança de Dados ASSEIN 31/12/2021 15% 40% 80% 100% Projeto concluído conforme planejado (SEI 0.01.000.1.002622/2020-53)

GE-7
Garantir a acessibilidade das ações da 
ESMPU

Levantar as demandas de acessibilidade. Projeto Acessibilidade nas Atividades Acadêmicas COEDUC 30/09/2020 100% 100% 100% 100%
Realização de estudo técnico e provimento de serviço de acessibilidade nas atividades 
acadêmicas. 

GE-8
Aprimorar continuamente os 
processos de comunicação

Fomentar a comunicação integrada e efetiva com os ramos 
do MPU, entre as Secretarias e com os Polos da Escola 
através de ações articuladas.

Criação do perfil da ESMPU no Instagram SECOM 31/03/2020 100% 100% 100% 100%
O lançamento da conta oficial da ESMPU no Instagram aconteceu em 25 de março, com 155 
seguidores. A conta fechou o ano de 2020 com 2.018 seguidores, aumento de 1.197% em 8 
meses. 

Reengenharia gráfica dos boletins informativos SECOM 31/08/2020 100% 100% 100% 100%

Modernização do Portal da ESMPU e da Intranet SECOM 19/12/2021 50% 75% 100% 100%
Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento - TEP 
(0299943)

Criação de podcast para debater temas pertinentes à 
atuação do Ministério Público

SECOM 19/12/2021 42% 100% 100% 100%

Todos os 11 áudios das conferências do Podcast do Programa de Deontologia do  Ministério 
Público Brasileiro foram editados e publicados nos agregadores e nas  plataformas de 
streamings.Além disso, outros Podcast já estão em concepção ou  andamento, como o 
Rotas&Futuros.

Estabelecer estratégias de comunicação institucional nacional 
e internacional.

Estruturação da área de produção audiovisual - Seleção 
dos profissionais do audiovisual 

SECOM 31/07/2020 100% 100% 100% 100%
A equipe da Coordenadoria de Produção Audiovisual é composta por três servidores, sem 
vínculo. Possuem cargos em comissão.

Implementação da TV ESMPU - Atualização do projeto TV 
ESMPU com redefinicão das fases e do escopo 

SECOM 31/07/2020 100% 100% 100% 100%
O projeto da TV ESMPU e a equipe de desenvolvimento foram oficialmente instituídos pela 
Portaria ESMPU n. 209/2020.

Implementação da TV ESMPU - Execução dos fases do 
projeto TV ESMPU

SECOM 19/12/2020 100% 100% 100% 100%
O projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguração do estúdio da TV ESMPU que 
ocorreu no dia 26 de março de 2021.

Elaboração da política editorial da TV ESMPU SECOM 19/12/2020 25% 25% 30% 30%

Não foi possível concluir a iniciativa no ano de  2021 devido ao contexto pandêmico que 
reduziu substancialmente as atividades presenciais na ESMPU. Fato que inviabilizou que a 
COPAV, área nova na estrutura da SECOM, alinhasse todos  os seus  processos e atividades 
nesse período. Sendo assim, sugere-se que essa iniciativa seja suspensa e retomada quando 
a maioria das atividades presenciais forem normalizadas.
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GE-8
Aprimorar continuamente os 
processos de comunicação

Estabelecer estratégias de comunicação institucional nacional 
e internacional.

Licitação para montagem do estúdio - equipamentos SECOM 19/12/2020 100% 100% 100% 100%

O Pregão Eletrônico – ESMPU n. 4/2020 para aquisição de equipamentos para montagem e 
operacionalização da produção audiovisual foi realizado no dia 27 de novembro. O projeto 
da TV ESMPU foi finalizado com a inauguração do estúdio da TV ESMPU que ocorreu no dia 
26 de março de 2021.

Licitação para montagem do estúdio - serviços de 
revestimento acústico de construção de parede para 
Chroma Key

SECOM 19/12/2020 100% 100% 100% 100%

A contratação de empresa especializada para adequação do espaço destinado ao estúdio da 
ESMPU (área total de 86 m² - 10,8 m x 7,6 m), com a realização de serviços de revestimento 
acústico e de construção de parede para Chroma Key, ocorreu por meio de dispensa. O 
projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguração do estúdio da TV ESMPU que ocorreu 
no dia 26 de março de 2021.

Produção de conteúdos audiovisuais para o canal do 
YouTube e projetos institucionais - websérie para debater 
os efeitos da pandemia do coronavírus

SECOM 30/06/2020 100% 100% 100% 100%

Produção de conteúdos audiovisuais para o canal do 
YouTube e projetos institucionais - webséries para debater 
atuação do MP e do Sistema de Justiça 

SECOM 31/10/2020 -- -- -- --

A área solicitou a exclusão da iniciativa, em razão de o contexto da pandemia ter mudado 
de um ano para o outro, além da dificuldade em conseguir agenda com os Procuradores 
Gerais.

GE-9
Garantir o atendimento eficiente ao 
público

Criar e instalar área de atendimento ao corpo
acadêmico.

Adequação dos espaços da ESMPU COEDUC 15/09/2020 100% 100% 100% 100%
Redefinição do layout da ESMPU para facilitar o acesso à área de atendimento ao corpo 
acadêmico.  

Redesenhar o processo de atendimento ao público.

Projeto Aprimoramento da Experiência do Usuário ASSEIN 31/12/2021 20% 20% 80% 100%
[17.12.21] Projeto concluído conforme planejado (disponível em SEI  0.01.000.1.001876
/2021-16)

Automatizar os procedimentos do atendimento ao
público.

Instituir programa de melhoria continuada de
atendimento ao público.


