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Meta

Iniciativa Estratégica Iniciativa Setorial Responsável Prazo Final de Conclusão
Código Meta Institucional

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

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

Projeto COEDUC Estruturação da Pós-Graduação 
ESMPU (Pitch COEDUC)

SECIN 19/12/2022

Elaborar critérios que garantam que os TCCs tenham 
qualidade científica, impacto institucional e social, e 
estejam alinhados à linha de pesquisa e aos seus 
eixos.

SECIN 19/12/2022

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.

Projeto COEDUC Institucionalização dos Cursos livres - 
Etapa 2 (Pitch COEDUC)

SECIN 30/06/2023

Projeto COEDUC Estruturação da Produção de Objetos 
de Aprendizagem (Pitch COEDUC)

SECIN 19/12/2022

Elaboração de Plano de Gestão de Atividades 
Acadêmicas 2023

SECIN 31/03/2023

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

Projeto Acadêmico Digital - Grupo 2 SECIN 31/07/2023

Fomentar a participação e a adesão às ações da 
ESMPU em conjunto com os ramos.

Revisão do Planejamento Acadêmico para contemplar 
participação direta dos ramos em estratégias de adesão 
às atividades acadêmicas e provocar ASSAG para 
articulação com os ramos na avaliação das propostas de 
atividades área meio.

SECIN 19/12/2023

EN-3
Garantir que as atividades de ensino 
observem a perspectiva de um mundo 
intercultural, dinâmico e interconectado.

Atuar em cooperação com instituições nacionais e 
internacionais para potencializar a perspectiva de 
mundo intercultural, dinâmico e interconectado.

Realização de Programa de atividades de extensão em 
parceria com instituições nacionais e internacionais

SECIN 19/12/2022

Projeto Desenvolvimento das Altas Lideranças do MP 
para o Futuro.

SECIN 19/12/2022

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

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

Ciclo de capacitação de Orientadores Pedagógicos, no 
início do semestre letivo

SECIN 31/07/2023

EN-5
Ampliar o uso de metodologias 
participativas nas atividades de ensino.

Planejar a inserção das metodologias nas atividades 
de ensino.

Projeto de Sistematização e institucionalização do uso 
de metodologias participativas

SECIN 19/12/2022

Estabelecer critério de avaliação no uso de 
metodologias participativas nas atividades de ensino.

Revisão de instrumento de avaliação de satisfação que 
incorpore indicadores sobre metodologias 
participativas. 

SECIN 31/07/2023

EN-12
Desenvolver programa de atividades 

acadêmicas voltadas à preparação para a 
atuação em cenário internacional

Realizar acordos de cooperação e planos de ações 
com instituições internacionais

Celebração de acordo de cooperação com 1 (uma) 
instituição internacional 

SECIN 19/12/2022
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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.

Elaboração de Regulamento de Pesquisa que disponha 
sobre projeto que contemple metodologias 
participativas 

SECIN 29/07/2022

Estabelecer, no processo de seleção de pesquisadores, 
critério de preferência por profissionais que já tenham 
experiência com metodologias participativas.

Elaboração de edital do Programa de Pesquisa da 
ESMPU 2022 com critério que priorize profissionais com 
experiência em metodologias participativas e pesquisas 
com perspectivas transdisciplinares

SECIN 29/07/2022

Priorizar pesquisas com perspectivas 
transdisciplinares.

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

PE 3

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

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

Definição de processo de trabalho para 
acompanhamento e avaliação da política editorial e da 
comunicação científica

SECIN 31/07/2023

PE 4 Aprimorar o Periódico da ESMPU, 
buscando alcançar a classificação 
Qualis/CAPES B1 ou superior

Criar um periódico científico observando os critérios 
Qualis/CAPES.

Elaboração da Revista da ESMPU. SECIN 31/07/2023

Rever a estrutura editorial prevendo a exogenia. Reuniões bimestrais com os pesquisadores. SECIN 19/12/2023

PE 7
Fomentar a constituição de redes 
internacionais de pesquisa, vinculadas aos 
grupos de pesquisa

Celebrar acordos de cooperação com entidades 
internacionais de pesquisa.

Revisão da minuta de acordo de cooperação com 
entidades dos sistemas de justiça nacional e 
internacional, incluindo ações conjuntas voltadas à 
pesquisa e à produção científica de interesse mútuo das 
partes, com intercâmbio de pesquisadores.

SECIN 19/12/2022

Garantir que os planos de trabalho prevejam o 
intercâmbio de pesquisadores/as.

Elaboração de planos de trabalho com previsão de 
intercâmbio de pesquisadores.

SECIN 19/12/2022

PE 9
Viabilizar o intercâmbio entre 
pesquisadores da ESMPU e dos sistemas 
de justiça nacional e internacional

Celebrar acordos de cooperação com entidades dos 
sistemas de justiça nacional e internacional.                                                                                                           

Revisão da minuta de acordo de cooperação com 
entidades dos sistemas de justiça nacional e 
internacional

SECIN 19/12/2022

EX-1
Realizar projetos de extensão dedicados a 
temas globais

Realizar atividades de extensão com abordagem 
sobre temas globais.

Realização de Programas voltados a debates sobre 
temas globais e contemporâneos

19/12/2022

EX-2
Buscar a participação de organismos e 
instituições internacionais em atividades 
de extensão

Realizar atividades de extensão em parceria com 
instituições internacionais.

Realização de Programa de atividades de extensão em 
parceria com instituições internacionais

SECIN 19/12/2022
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EX-7
Desenvolver com a comunidade 
atividades de extensão na temática de 
Direitos Humanos

Criar programa acadêmico para desenvolver 
atividades de extensão, articuladas com atividades de 
ensino e pesquisa, no tema Direitos Humanos.

Elaboração de Plano de Gestão de Atividades 
Acadêmicas 2023 que priorize a temática de proteção 
de direitos e figure como critério de priorização para as 
Coordenações de Ensino dos ramos

SECIN 31/03/2023

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

Promover anualmente, no mínimo, um projeto 
nacional de extensão com temática de impacto social 
relevante.

Realização de Programa Transversal de cunho dialógico 
e reflexivo no âmbito do Respeito e Diversidade

SECIN 19/12/2022

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

Publicação de obra sobre o evento Deontologia 
Aplicada ao MP

SECIN 19/12/2022

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

Atualizar os normativos da ESMPU

Norma de Segurança de Senhas STI 30/06/2022

Plano de Recuperação de Desastres de Sistemas STI 30/06/2022

Política de Backup e Retenção de Dados STI 30/09/2022

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 2023 SECIN 30/09/2022

Projeto orçamentário 2024 SECIN 29/09/2023
Programação e reprogramação orçamentária - 2022 SECIN 19/12/2023
Programação e reprogramação orçamentária - 2023 SECIN 19/12/2023

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.

Projeto COEDUC Melhoria dos Processos de Avaliação 
de Qualidade* (Pitch COEDUC)

SECIN 31/01/2023

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

Definir as diretrizes e as necessidades de inovação Diagnóstico de Maturidade Gerencial SECIN 30/09/2022 - 29/09/2023

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

Projeto Ensino Híbrido. SECIN 30/06/2022

Projeto Arte e Cultura na ESMPU. SECIN 19/12/2023

Projeto Semana da Inovação. SECIN 30/06/2022 - 30/06/2023

Projeto Economia Comportamental e Vieses no MPU. 30/06/2023
Projeto TED do MPU. SECIN 30/09/2022

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

Garantir a realização das iniciativas vinculadas ao 
PDI.

Automatização do Painel de Contribuição (MS Project 
ou OpenProject),

SECIN 19/12/2022

Implantação de sistema de chamados técnicos de 
manutenção predial

SA 19/12/2022

Instalação de sistema de minigeração de energia 
elétrica com módulos fotovoltaicos na ESMPU

SA 19/12/2022

Implantação do Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial) na ESMPU

SA 19/12/2023*

Solução de e-mail e Licenças de Produtos Microsoft STI 30/09/2022
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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.

Estudo de atualização do datacenter STI 30/09/2022

BI Acadêmico STI 31/03/2023

Serviços especializados em datacenter STI 19/12/2022

Infraestrutura como serviço em nuvem (IaaS) STI 30/09/2022

Redistribuição de Notebooks STI 30/06/2022

Treinamento BI para a ESMPU STI 19/12/2022

Sistema de tarifação de telefonia STI 30/06/2022

Migração do sistema de arquivos da rede local STI 30/09/2022

Aquisição de computadores especializados STI 19/12/2022

Novo sistema de chamados técnicos STI 19/12/2022

Adequação da saída de Internet disponibilizada pelo 
SERPRO (INFOVIA) STI 30/12/2022

Migração dos serviços digitais do proxy reverso ADC01 
para o F5 BIG IP STI 30/12/2022

Implantação Cosmos STI 30/06/2023

GE-6
Sistematizar a Gestão do Conhecimento 
na ESMPU

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

Elaboração e aprovação do Código de Classificação e 
Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 
(CCTTDD) - área meio

SECIN 31/05/2022

Elaboração e aprovação da Política  de Gestão 
Documental e  de Memória-ESMPU

SECIN 30/06/2022

Implementação da página da Gestão e Memória - 
ESMPU

SECIN 31/07/2021

Atualização da Política de Segurança da Informação SECIN 30/09/2022

Elaboração e aprovação do Programa de História Oral SECIN 31/10/2022

Elaboração do Manual de Gestão Documental da 
ESMPU

SECIN 31/08/2022

Elaboração e publicação do Quadro de Arranjo do fundo 
arquivistico da ESMPU

SECIN
30/11/2022

Implantação do Repositório Institucional - RI da ESMPU 
(SEI nº 001690/2021-91)

19/12/2022

Implantação da Política de Formação de Acervo, após 
aprovação pela SECIN

SECIN 30/06/2022

Conclusão da formalização da integração do NUBIP ao 
RBMPF

SECIN 30/06/2022

Aquisição da base de dados de normas técnicas – ABNT SECIN 19/12/2022
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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.

Aquisição de materiais bibliográficos impressos, após a 
aprovação da Política de Formação de Acervo do NUBIP. 
(PFAN)

SECIN 19/12/2022

Implantação da sinalização nos ambientes do NUBIP SECIN 30/06/2022
Alteração do layout de acesso à biblioteca da ESMPU, 
com vistas à acessibilidade

SECIN 30/06/2022

Elaboração da documentação, encaminhamento e 
conclusão da contratação dos auxiliares de biblioteca 
para atender ao  público da Biblioteca

SECIN 19/12/2022

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.

Aperfeiçoamento da arquitetura da informação do 
Portal da ESMPU

SECOM 19/12/2022

Estabelecer estratégias de comunicação institucional 
nacional e internacional.

Incremento da área de design com a contratação de 
profissionais especializados por meio de terceirização 
de mão de obra residente.

SECOM 19/12/2022

Elaboração da política editorial da TV ESMPU SECOM 19/12/2022

GE-9
Garantir o atendimento eficiente ao 
público

Redesenhar o processo de atendimento ao público.
Certificação ISO 9001 do processo de atendimento ao 
usuário - gestão da qualidade (DIRA)

SECIN 30/06/2023

Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 11 SECIN 19/12/2023

Automatizar os procedimentos do atendimento ao 
público.

Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 12 SECIN 19/12/2023

Instituir programa de melhoria continuada de 
atendimento ao público.

Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 13 SECIN 19/12/2023

Instalação de placas modulares e componentes do 
Sistema de Comunicação Visual e Tátil da ESMPU SA 19/12/2022

*Este prazo pode ser alterado para adequar-se a cronograma estabelecido em portaria do Ministério da Economia


