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Meta Estratégica
Iniciativa Estratégica Iniciativa Setorial Responsável

Prazo Final de 
ConclusãoCódigo Meta Institucional

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

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

Revisão dos Regulamentos Acadêmicos COEDUC 20/11/2020

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

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

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

Desenvolvimento de Trilhas de Aprendizagem COEDUC 30/06/2021

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

COEDUC 31/10/2020

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

Melhoria da Avaliação Acadêmica - análise de 
indicadores

COEDUC 30/09/2020

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

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

Programa de Formação Docente: conteúdos 
autoinstrucionais e trilhas de aprendizagem

COEDUC 30/06/2021
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
EN-5

Ampliar o uso de metodologias 
participativas nas atividades de ensino.

Planejar a inserção das metodologias nas atividades
de ensino.

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

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
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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

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 30/04/2021

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

Celebrar 01 acordo de cooperação com instituição de 
ensino internacional

ASSEIN 30/06/2021

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

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

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

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

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

ASSEIN 31/07/2021

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 31/03/2021
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 28/02/2021

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 28/02/2021

Acompanhamento das métricas de impacto científico 
(cientometria e bibliometria)

DIDEC 31/12/2021

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

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 28/02/2021
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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.

Propor Regulamento da Política Editorial de Publicações 
não Periódicas

SECOM 31/05/2020

Elaboração de Manual de Padronização SECOM 30/04/2021

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

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

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

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

DIDEC 28/02/2021

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

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

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

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 19/12/2021Realizar 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

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

Instituir projeto de redesenho do planejamento
acadêmico.

Planejamento Acadêmico de Pesquisas DIDEC 31/12/2021

Atualizar os normativos da ESMPU.

Revisão do Regulamento de Pesquisa DIDEC 31/12/2021

Proposição de modelo de gestão com foco em 
resultados

ASSEIN 31/07/2020

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

ASSEIN 31/10/2020

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

ASSEIN 30/09/2021

PR20NO33 - Norma de Gestor de Sistema STI 30/09/2020
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GE-1
Redesenhar o processo de planejamento 
acadêmico com vistas a elevar a 
participação social

Atualizar os normativos da ESMPU.

PR20NO34 - Metodologia de Desenvolvimento de 
Sistemas

STI 30/09/2020

PR20NO35 - Norma de Uso de Telefonia STI 30/09/2020

PR20NO38 - Norma de Uso e Retenção de E-mail STI 31/03/2021

PR20NO36 - Política de Segurança da Informação STI 30/09/2020

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

Monitorar a execução orçamentária conforme o
planejado.

Programação e reprogramação orçamentária SECIN
SECOM

SA
STI

31/12/2021

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

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

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

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

Medir o alcance nacional e internacional da
comunicação científica.

Disponibilização de relatórios semestrais de métricas 
científicas. 

DIDEC 31/12/2021

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

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

ASSEIN 30/09/2021Implementar 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

Criar política de inovação em processos, serviços e
produtos

Propor simplificação dos normativos referentes à 
gestão da ESMPU

ASSEIN 31/10/2020

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

Programa Estratégico de Transformação Digital ASSEIN 31/10/2021

Acompanhar a implementação do Programa Estratégico 
de Transformação Digital da ESMPU

ASSEIN 31/12/2021

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

Garantir a realização das iniciativas vinculadas ao
PDI.

PR20CT06 - Solução de Virtualização de Servidores STI 31/12/2021

PR20CT07 - Solução de Armazenamento (Storage) STI 31/12/2021

PR20CT08 - Solução de Backup STI 30/09/2021

PR20CT09 - Solução de Switch SAN STI 31/12/2021
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GE-5
Viabilizar a evolução das soluções de 
Tecnologia de Informação e Comunicação

Garantir a realização das iniciativas vinculadas ao
PDI.

PR20RE47 - Renovação de Software - SGBD Oracle STI 31/03/2021

PR20RE49 - Renovação Contratual - Link Internet 
Embratel

STI 31/12/2020

PR20DE13 - Educação Online - Sala Virtual e Webinars STI 31/12/2020

PR20IF31 - Atualização do Tableau STI 30/06/2020

PR20NS44 - Serviços de Voz Longa Distância STI 30/09/2020

PR20NS46 - Rede Wireless STI 30/09/2020

PR20RE57 - Renovação de Software - Suporte Tableau STI 30/09/2020

PR20CT01 - Solução de E-mail STI 31/12/2020

PR20CT04 - Infovia (SERPRO) STI 31/12/2020

PR20CT05 - Aquisição de Fitas de Backup STI 30/09/2020

PR20CT10 - Solução de Firewall STI 31/12/2020

PR20DE15 - ESMPU Digital STI 31/03/2021

PR20DE18 - e-Social STI 31/03/2021

PR20DE20 - Modernização do Portal e da Intranet STI 30/06/2020

PR20NS45 - Solução de Telefonia IP STI 30/09/2020

PR20RE48 - Renovação de Software - Delphix STI 31/12/2020

PR20RE52 - Outsourcing de Impressão STI 31/12/2020

PR20CT59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovação 
Parcial

STI 31/12/2020

PR20CT60 - Webcam HD e Headset STI 31/03/2021

PR20RE56 - Renovação de Software - Jaws STI 30/09/2020

PR20RE55 - Renovação de Software - Autocad STI 30/06/2020

PR20RE58 - Renovação de Software - Prezi STI 31/12/2020

PR20RE53 - Renovação de Software - Adobe Creative 
Cloud

STI 30/06/2020

PR20RE54 - Renovação de Software - Adobe Stock STI 30/06/2020

PR20CT11 - Aquisição de Software - Dicionário Houaiss STI 30/06/2020

PR20CT02 - Solução de Videoconferência Corporativa STI 31/12/2020

PR20NS43 - Salas de Videoconferência STI 30/09/2020

PR20IF29 - Atualização do Active Directory (AD) STI 30/06/2021

PR20IF28 - Atualização do Banco de Dados Oracle STI 31/03/2021

PR20IF32 - Atualização do Apex STI 31/03/2021

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

Política de Desenvolvimento de Coleções Bibliográficas DIGI 31/07/2021

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

DIGI 31/12/2021
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GE-6
Sistematizar a Gestão do Conhecimento na 
ESMPU

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

Governança de Dados ASSEIN 31/12/2021

GE-7
Garantir a acessibilidade das ações da 
ESMPU

Levantar as demandas de acessibilidade. Projeto Acessibilidade nas Atividades Acadêmicas COEDUC 30/09/2020

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

Reengenharia gráfica dos boletins informativos SECOM 31/08/2020

Modernização do Portal da ESMPU e da Intranet SECOM 19/12/2021

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

SECOM 19/12/2021

Estabelecer estratégias de comunicação institucional
nacional e internacional.

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

SECOM 31/07/2020

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

SECOM 31/07/2020

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

SECOM 19/12/2020

Elaboração da política editorial da TV ESMPU SECOM 19/12/2020

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

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

SECOM 19/12/2020

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

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

Redesenhar o processo de atendimento ao público.

Projeto Aprimoramento da Experiência do Usuário ASSEIN 31/12/2021
Automatizar os procedimentos do atendimento ao
público.
Instituir programa de melhoria continuada de
atendimento ao público.


