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Programação

Apresentação das pró-reitoras

Apresentação dos participantes

Orientações para Comissão de 
Planejamento

O planejamento como um todo

Identidade Organizacional

Fechamento



PRPPG e PROPLAN

Maria Madalena Pessoa Guerra Carolina Guimarães Raposo



Apresentações



Comissão de Planejamento

Responsável por 
coordenar o 
processo de 

planejamento.

Devem 
participar 

integrantes com 
características 

de engajamento 
e comunicação.

Fará o elo entre 
o PPG, a PRPPG e 

a PROPLAN.

Deve ser 
integrada 

pelo(a) 
coordenador(a)
e conter de 3 a 4 

membros.

Se possível, 
emitir portaria.



O planejamento como um todo



O que é planejamento estratégico?



O que não é planejamento estratégico?



O que é planejamento estratégico?



Identidade Organizacional

É o conjunto de 
declarações de 

MISSÃO, VISÃO e 
VALORES que 

caracterizam a 
organização.

Dá sentido de 
unidade, 

estabilidade e 
propósito.

É o ponto de 
partida para o 

processo de 
planejamento.



Missão

Uma descrição 
sucinta sobre a 

razão de existência 
da organização.

Revela a quem a 
organização se 

dedica e de que 
forma ela se 

propõe a atuar.

Representa um 
período de tempo 

indefinido/longo, a 
fim de gerar 
estabilidade.



Missão
Exemplos



Missão
Exemplos



Missão
Exemplos



Missão
Dicas

Simples, clara e 
concisa.

Qual o intuito do PPG?
Para quê o PPG foi criado?

De que forma este PPG atende a 
sociedade?

A quem o PPG se dedica 
diariamente?

Comece com 
palavras-chave.

Tempo 
aproximado: 

1h – 2h



Visão

Apresenta uma 
situação futura que 
se almeja alcançar.

Deve ser 
motivadora e 

inspiradora, mas 
realista. 

Possui um limite 
temporal mais 

curto.



Visão
Exemplos



Visão
Exemplos



Visão
Dicas

Construa 
uma Visão 

factível.

Qual condição futura almeja-se 
alcançar?

Como o PPG gostaria de ser 
reconhecido?

Qual característica o PPG deseja 
desenvolver/consolidar?

Meta ambiciosa 
+ 

Nicho de atuação 
+ 

Período

Tempo 
aproximado: 

1h – 2h



Valores

Conjunto de 
princípios 

norteadores de 
conduta na 

organização.

Orientam como 
as pessoas 
devem agir.

Têm o papel de 
alinhar o 

comportamento 
organizacional.

Podem ser 
características já 

existentes na 
organização ou 
que ainda não 

foram 
desenvolvidas.



Valores
Exemplos



Valores
Dicas

Evite 
estabelecer 

valores 
organizacionais 
por modismos.

Quais as melhores características 
da equipe?

Que características a organização 
precisa desenvolver?
Quais as formas de 

comportamento ideais para a 
organização?

Tempo 
aproximado: 
30min – 1h



Identidade Organizacional

Missão Visão Valores



Fechamento

cpdi.proplan@ufrpe.br

romilson.cabral@ufrpe.br
rafael.rodriguescarvalho@ufrpe.br

noemiaw@gmail.com

http://www.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/GUIA_PR%C3%81TICO_DE_PLANEJAMENTO_ESTRAT%C3%89GICO_NA_UFRPE_%C3%9ALTIMA_VERS%C3%83O_JUL_19_0.pdf

