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RESUMO 

 

O presente plano de gestão está estruturado em consonância com as diretrizes do             
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das Faculdades Batista do Paraná          
(FABAPAR) para o período 2016 a 2021. Para sua elaboração, contou-se com toda             
equipe de gestores (Direção, Coordenadores de Curso, Gerentes e Supervisores          
Técnico-Administrativo), o que permite ter um olhar mais apurado sobre cada área a             
ser atendida.   
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1 INTRODUÇÃO  

O Plano de Gestão é um importante instrumento para indicar as situações e             

ações prioritárias, nas quais deverão ser concentrados todos os esforços, de forma            

planejada, reduzindo-se gradualmente as atuações emergenciais e casuísticas. 

São quatro as áreas de objetivos e metas deste plano de gestão: 

 

1. acadêmicas; 

2. inovação e tecnologia; 

3. relacionamento integrado e expansão; 

4. gestão. 

 

Entende-se que a principal utilidade de um plano dessa natureza é nortear as             

ações de gestão, para que todos os gestores da instituição passem a atuar de modo               

mais coordenado, acreditando que juntos, construir-se-á uma FABAPAR ainda maior          

e melhor.  

  

2 PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

Amparados pela transparência, pela ética, e pela crença na formação de uma            

rede de colaboração, assume-se a defesa de uma FABAPAR de excelência,           

agregadora, comprometida com o desenvolvimento Bíblico, Teológico e Científico e          

com a busca da resolução dos problemas e desafios contemporâneos, através da            

interação produtiva e criativa das diferentes áreas do conhecimento. 
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A FABAPAR toma como base de orientação os princípios da doutrina e moral             

cristã, conforme seu Estatuto e Regimento Interno, aprovados pela entidade          

mantenedora. Segue também legislação vigente do Ensino Superior, que juntos          

direcionam para atuação social e humanística atendendo o propósito acadêmico de           

ensino. Assim, sua missão é “Formar líderes relevantes comprometidos com a           

transformação espiritual, social e científica, promovendo conhecimento inovador por         

meio de princípios cristãos”. 

A partir do seu comprometimento teológico, humano, socioambiental e         

econômico, busca de forma contínua a excelência acadêmica e de gestão, e tem             

como visão: “Ser referência no Brasil em ensino, pesquisa e extensão, inspirando            

pessoas a servir a sociedade por meio de conhecimento e práticas           

transformadoras”.  

Tem-se como propósito desenvolver as funções de ensino, pesquisa e          

extensão, atendendo às Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação, assim          

como às demandas da sociedade na qual se insere, atuando de forma prática para              

exteriorizar os princípios descritos a seguir: 

 

● comprometimento em servir ao próximo, visando à transformação social; 

● debates/diálogos com as diferentes crenças; 

● valorização do mérito acadêmico; 

● busca do conhecimento e do crescimento do reino de Deus; 

● cooperação e espírito de equipe; 

● promoção da inclusão e dignidade; 

● incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento pessoal; 

● compromisso com a verdade e a transparência; 
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● agir com ética, justiça e misericórdia; 

● ofertar à sociedade contemporânea uma teologia fiel aos princípios          

cristãos. 

 

Responder à sociedade, atender aos anseios de sua comunidade cristã,          

abrigar a diferença e a multiplicidade de ideias, ser bíblica e perseguir a excelência,              

demandam posições firmes, baseadas na experiência de caminhos trilhados e na           

inquietude de quem se propõe a ser transformadora.  

Transformar futuros exige fortalecer sua capacidade de liderança na inovação          

acadêmica teológica; fomentar a produção científica de alta qualidade; investir em           

condições técnicas mais avançadas de ensino; difundir o conhecimento         

desenvolvido; trabalhar pelo respeito religioso; destacar as ciências humanas;         

reforçar seu compromisso de agente transformador da sociedade e atuar,          

incansavelmente, na busca da superação. 

O Plano de Gestão, que ora apresentamos, já nasce dentro deste norte, é             

resultado de prática, reflexão e discussão coletivas com docentes,         

técnico-administrativos e discentes. 

 

São quatro as áreas de objetivos e metas deste plano de gestão: 

 

1. As acadêmicas , aqueles que dizem respeito à excelência, envolvendo a          

promoção de estratégias de qualificação do ensino, da pesquisa e da extensão com             

vistas ao padrão internacional; 

2. As de inovação e tecnologia , que envolvem aspectos gerais sobre alianças           

estratégicas, multimeios educacionais;  
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3. As de relacionamento integrado e expansão , que envolvem aspectos de          

interação com a comunidade interna e externa, comunicação inovadora,         

consolidação das políticas de ações afirmativas intencionais e expansão         

institucional; 

4. As de gestão , que envolvem o aperfeiçoamento de práticas de governança e            

o desenvolvimento da gestão financeira, infraestrutura, pessoas e sustentabilidade. 

 

Todas essas áreas de objetivos estão relacionados pela transversalidade         

tomada em sua amplitude maior, possibilitando uma melhor visão e uma maior            

compreensão das relações entre as diferentes áreas e das referências dos sistemas            

e processos construídos, constituindo, assim, movimento fundamental para um         

funcionamento harmônico, dinâmico e reciprocamente enriquecedor. 
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3 METODOLOGIA E ETAPAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
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4 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES  

 

A FABAPAR no anseio de atingir seus objetivos e metas estabelece como            

pilares balizadores de suas ações a: QUALIDADE, TRADIÇÃO e INOVAÇÃO. As           

ações, serão explicitadas, anualmente, pelo Conselho de Administração (CONSAD),         

juntamente com as equipes técnico-administrativa e acadêmica. 

 

 

4.1 OBJETIVOS ACADÊMICOS 

 

4.1.1. Bacharelado Presencial  

 

4.1.1.1. Promover periodicamente a adequação dos cursos de graduação. 

O seu aprimoramento e a proposição de cursos de excelência acadêmica, toma por             

base os critérios de excelência nacionais.  

Responsável : Núcleo Docente Estruturante 

Status : Etapa 1, Fase de Alinhamento 
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4.1.1.2. Criar padrões, processos e documentos visando o crescimento nos cursos           

de graduação. 

Responsável : Coordenador de curso em parceria com Coordenação de Expansão          

e Relacionamento Integrado. 

Status : Etapa 2, Fase de Desenvolvimento 

 

4.1.1.3. Estabelecer critérios de sustentabilidade para novos cursos. 

Deverão ser acompanhados de estudos de avaliação das demandas e          

necessidades da sociedade, com metas claras de desempenho de curto, médio e            

longo prazo, promovendo discussão sobre o futuro da FABAPAR com os docentes            

das várias áreas, para estabelecimento de planos de crescimento e qualificação 

Responsável: Coordenação de curso com Coordenação de Expansão e         

Relacionamento Integrado. 

Status : Etapa 2, Fase de Desenvolvimento 

 

4.1.1.4. Promover e incentivar programas de atualização/ampliação das        

experiências curriculares dos estudantes. 

Esta ação será realizada por meio da oferta de disciplinas e atividades que lhes              

propiciem trajetórias acadêmicas diferenciadas 

Responsável:  Núcleo Docente Estruturante e Corpo Docente 

Status : Etapa 1, Fase de Diagnóstico  
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4.1.1.5. A partir de uma política de desenvolvimento de pesquisa, como dimensão            

articulada ao ensino, estimular a produção de conhecimento na graduação. 

Através da iniciação de Iniciação Científica e demais atividades de investigação dos            

cursos, como trabalhos de conclusão de curso, monografias e projetos;  

Responsável:  Núcleo Docente Estruturante 

Status : Etapa 1, Fase de Alinhamento 

 

4.1.1.6. Planejar e executar sistematicamente programas de atualização, ampliação         

e melhoria da infraestrutura para a vida acadêmica da faculdade. 

Com previsão orçamentária e cronogramas de realização, para os seguintes itens:           

a) atualização da biblioteca e dos programas de manutenção e ampliação de            

acervos.; (b) programa de qualificação e atualização de infraestrutura de          

informática; (c) programa de atualização e manutenção das salas de aula; (d) plano             

de incentivo à capacitação pedagógica dos docentes. 

Responsável : Coordenação de curso com a Gerência Administrativa 

Status : Etapa 2, Fase de Implementação 

 

4.2. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

4.2.1. Atualização dos programas de Pós-graduação. 

Para proporcionar  uma adequada educação continuada. 

Responsável : Coordenação de curso 
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Status : Etapa 2, Fase de Desenvolvimento  

 

4.2.2. Atualização e expansão de equipes multidisciplinares para o         
desenvolvimento dos cursos. 

Responsável : Coordenação de curso com Gerência Administrativa 

Status : Etapa 2, Fase de Desenvolvimento 

 

4.2.3. Produção e atualização de material instrucional específico para as          
modalidades. 

  Responsável : Coordenação de curso 

Status : Etapa 2, Fase de Implementação 

 

4.2.4. Modernização de infraestrutura para o desenvolvimento dos cursos e          
suas atividades. 

Responsável : Coordenação de Finanças e Patrimônio Institucional 

Status : Etapa 2, Fase de Acompanhamento  

 

 

4.3 Mestrado 

 

12 



 

4.3.1. Manter a identidade profissionalizante do curso como resposta às          
demandas sociais e tecnológicas.  

Estimulando assim a relação entre o produto da Teologia aplicada e o serviço             

prestado à sociedade 

Responsável : Coordenação de Curso 

Status : Etapa 1, Fase de Implementar 

 

4.3.2. Fomentar o diálogo com outras faculdades e universidades . 

Através da comunidade local, regional e setor produtivo quanto ao desenvolvimento           

de produtos, na formação de pessoal, na contribuição para a solução de problemas             

complexos da sociedade 

Responsável : Coordenação de curso junto com Coordenação de Expansão e          

Relacionamento Integrado 

Status : Etapa 2, Fase de Desenvolvimento 

 

4.3.3. Capacitar profissionais na área de Teologia para aplicação de técnicas,           
processos, ou temáticas resolutivas do mundo produtivo do trabalho,         

ambiente eclesiástico e da sociedade. 

Responsável : Coordenação de curso junto com o corpo docente 

Status : Etapa 2, Fase de Implementação 
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4.3.4. Motivar a práxis entre a produção de conhecimento e o desenvolvimento            
de tecnologias e inovações para o mundo da Teologia com vistas a circundar e              

auxiliar outras ciências. 

Responsável : Coordenação de curso junto com o Núcleo de Multimeios          

Educacionais 

Status : Etapa 1, Fase de Diagnóstico 

 

4.3.5. Utilizar-se de rigor metodológico na apropriação e ao empregar o           
conhecimento científico, estimulando e promovendo a divulgação destes        

conhecimentos. 

Responsável : Coordenação de curso 

Status : Etapa 1, Fase de Diagnóstico  

 

4.3.6. Potencializar o estímulo à pesquisa nos demais cursos da FABAPAR.  

Prezando o rigor metodológico, apontando as necessidades de temas de interesse           

público para pesquisa e publicações 

Responsável : Coordenação de curso 

Status : Etapa 1, Fase de Alinhamento 
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4.3.7. Assegurar a avaliação continuada, com vistas à melhoria dos grupos de            
pesquisa. 

Valorizando a produção intelectual relevante, em termos quantitativos e qualitativos,          

e em condições de assegurar a formação dos alunos nas áreas de concentração             

previstas, zelando por uma pesquisa de qualidade sempre voltada para Teologia           

aplicada 

Responsável : Coordenação de curso 

Status : Etapa 1, Fase de Diagnóstico  

 

4.3.8. Atentar para as condições de infraestrutura quanto aos espaços de           
ensino e pesquisa. 

Melhorias no laboratório, biblioteca, rede mundial de computadores atualizados,         

equipamentos de multimídias, estrutura dos serviços de secretaria e demais funções           

administrativas 

Responsável : Coordenador de Finanças e Patrimônio Institucional  

Status : Etapa 2, Fase de Acompanhamento 

 

4.3.9. Garantir a permanência de docentes dedicados ao programa visando a           
qualidade, regularidade das atividades de ensino e as orientações à pesquisa. 

Responsável : Coordenação de curso 

Status : Etapa 2, Fase de Acompanhamento 
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4.4 Bacharelado a Distância 

 

4.4.1. Realizar pesquisas constantes em relação aos novos recursos         
tecnológicos disponíveis ao uso na EAD. 

Para melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, visando a         

aplicação destes na instituição. 

Responsável : Núcleo de Multimeios junto à Coordenação de curso.  

Status : Etapa 2, Fase de Implementação 

 

4.4.2. Ampliar o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação           
nos processos de ensino e aprendizagem. 

Responsável : Núcleo de Multimeios e Núcleo de Tecnologia da Informação 

Status : Etapa 2, Fase de Implementação 

 

4.4.3 Estimular a criação e implementação de metodologias adequadas ao          
EAD, tendo por objetivo a construção significativa de conhecimentos. 

Responsável : Núcleo de Multimeios junto à Coordenação de cada curso 

Status : Etapa 2, Fase de Implementação  
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4.4.4. Ultrapassar os limites geográficos e temporais e levar educação          
superior de qualidade para uma parcela da sociedade carente de qualificação           

profissional.  

Responsável : Coordenação de Expansão e Relacionamento Integrado 

Status : Etapa 3, Fase de Acompanhamento 

 

4.4.5. Estabelecer parcerias com a finalidade de fazer intercâmbios científicos,          
pedagógicos e tecnológicos. 

Responsável: Coordenação de Curso 

Status : Etapa 1, Fase de Alinhamento  

 

4.4.6. Ampliar as equipes multidisciplinares. 

Responsáveis pela proposição de cursos e atividades nas modalidades a distância           

ou presencial com uso de recursos tecnológicos digitais;  

Responsável : Coordenação de curso junto com a Gerência Administrativa 

Status : Etapa 2, Fase de Implementação 

 

4.4.7. Produzir material instrucional específico para o EAD 

Responsável : Núcleo de Multimeios 

Status : Etapa 2, Fase de Implementação 
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4.4.8. Garantir a infraestrutura de apoio necessária ao desenvolvimento dos          
cursos e atividades dessa modalidade. 

Responsável : Núcleo de Tecnologia da Informação e Coordenação de Finanças e           

Patrimônio Institucional 

Status : Etapa 2, Fase de Implementação  

 

4.4.9. Adequar o modelo de gestão acadêmico-administrativa à modalidade. 

Responsável : Coordenação de  curso 

Status:  Etapa 1, Fase de Alinhamento 

 

4.4.10 Avaliar periodicamente os cursos e atividades, com vistas ao seu           
constante aprimoramento.  

Responsável : Coordenação de curso 

Status : Etapa 2, Fase de Desenvolvimento 

 

5. OBJETIVOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

5.1 Incrementar tecnologicamente a instituição. 
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5.1.1. Democratizar o acesso ao conhecimento institucional 

Alinhar o resultado produzido na instituição com as demandas de transferência de            

conhecimento, criação e propriedades intelectuais, em prol do desenvolvimento da          

sociedade. 

Responsável : Núcleo de Tecnologia da Informação e Biblioteca. 

Status : Etapa 1, fase de Diagnóstico  

 

5.1.2 Atualizar os mecanismos tecnológicos  

Aproveitar a tecnologia wireless para internet e quaisquer outras formas possíveis;           

acompanhar os avanços tecnológicos para verificar as possibilidades de         

aproveitamento institucional. 

Responsável : Núcleo de Tecnologia da Informação. 

Status : Etapa 03. fase de Acompanhamento 

 

5.1.3 Melhor utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Utilizar sistemas de monitoramento e acompanhamento do processo de admissão          

do estudante na instituição; migrar para um AVA mais atual e pedagógico, que faça              

monitoria e auxilie o processo de ensino e aprendizagem da instituição. 

Responsável : Núcleo de Tecnologia da Informação 

Status : Etapa 02, fase de Implementação 
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5.1.3.1   Plug-ins 

Instalação de novos plug-ins na plataforma de ensino e site institucional para            

proporcionar melhor acessibilidade para cegos e surdos ( Handtalk ). 

Responsáveis : Núcleo de Tecnologia da Informação e Coordenação Acadêmica. 

Status : Etapa 01, fase de Alinhamento 

 

5.1.4 Utilizar as tecnologias disponíveis para comunicação institucional 

Mais efetividade na comunicação e acompanhamento do estudante, desde o          

momento em que tem o primeiro contato com a instituição, passando por seu             

período como aluno até se tornar um egresso da FABAPAR.  

Responsáveis : Núcleo de Tecnologia da Informação, Coordenação Acadêmica e         

Núcleo de Comunicação  

Status : Etapa 01, fase de Alinhamento 

 

5.1.4.1 Tecnologia mobile para comunicação 

Adquirir e implementar um sistema de comunicação mobile que facilite a           

comunicação entre os alunos e a instituição, usando a solução como WhatsApp            

Business ,  Telegram, etc. 

Responsáveis: Núcleo de Tecnologia da Informação 

Status:  Etapa 03, fase de Acompanhamento 
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5.1.4.2 Implementação de CRM 

Sistema de gestão de todo processo interno do contato do estudante com a             

instituição;  

Responsáveis: Núcleo de Tecnologia da Informação, Coordenação de Expansão e          

Relacionamento Integrado 

Status:  Etapa 03, fase de Acompanhamento 

 

5.1.4.3 Sites institucionais 

Wordpress como ferramenta de gerenciamento do site da instituição e do site do             

Mestrado. 

Responsáveis : Núcleo de Tecnologia da Informação, Núcleo de Comunicação e          

Coordenações Acadêmicas. 

Status : Etapa 02, fase de Implementação 

 

5.1.5 Suporte aos processos internos 

Melhorar o funcionamento dos processos internos institucionais em todos os          

setores, de maneira a proporcionar um cotidiano mais coerente e leve aos            

colaboradores. 

Responsável : Coordenação de Apoio Técnico e Operacional. 

Status : Etapa 02, fase de Desenvolvimento. 
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5.1.5.1 Sistema Pergamum 

Sistema para gerenciamento do acervo da biblioteca e de documentos digitais, além            

de repositórios acadêmicos. 

Responsável : Biblioteca e Núcleo de Tecnologia da Informação 

Status . Etapa 03, fase de Acompanhamento. 

 

5.1.5.2 Telefonia VOIP 

Sistema de telefonia por rede de internet, que além de gerar economia para a              

instituição, também oferece mais agilidade e efetividade na comunicação interna,          

com aparelhos que oferecem caixa de voz, chamada viva-voz, histórico de           

chamadas, gravação de chamadas, agenda interna. 

Responsável : Núcleo de tecnologia da Informação  

Status : Etapa 03, fase de Acompanhamento 

 

5.1.5.3 Ticket OS 

Para abertura de chamados de suporte tecnológico,será instituído um sistema de           

abertura e gerenciamento de chamados, para registro, controle e relatórios internos           

dos serviços prestados internamente. 

Responsável :Núcleo de Tecnologia da Informação  

Status : Etapa 03, fase de Acompanhamento 
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5.1.5.4 Sistema Acadêmico Nx 

Troca agendada para um novo sistema de gerenciamento acadêmico, para melhorar           

o trabalho de todos os setores, tanto acadêmicos quanto administrativos. 

Responsável :Núcleo de Tecnologia da Informação e Gerência Administrativa 

Status : Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

5.1.6 Suporte para os setores acadêmicos e administrativos. 

Criação e até adequação de novos setores, cujo foco seja inovação educacional e             

desenvolvimento de recursos digitais pedagógicos. 

Responsável : Direção e Gerência Administrativa. 

Status : Etapa 03, fase de Sustentação 

 

5.1.6.1 Análise e acompanhamento de processos e recursos tecnológicos 

Aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos processos,           

produtos ou serviços; 

Responsável :Núcleo de Tecnologia da Informação e Gerência Administrativa 

Status : Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

5.1.7 Suporte tecnológico educacional 
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5.1.7.1 Certificação e Implementação do Google for Education  

Seja no jardim de infância ou no doutorado, o Google for Education pode auxiliar              

professores, alunos, pesquisadores e organizações.  

Responsável : Núcleo de Tecnologia da Informação  

Status : Etapa 03, fase de Acompanhamento 

 

5.1.7.2 Adaptação e Treinamento Google Drive  

Uma das soluções que esperamos adquirir com a parceria do Google, foi a             

ferramenta de gerenciamento e arquivamento de arquivos em nuvem, não tendo um            

limite por usuário, com isto estamos implantando um backup onde podemos criar            

diretórios para a utilização e armazenamento de arquivo importantes para a           

instituição. 

Responsável : Núcleo de Tecnologia da Informação  

Status : Etapa 03, fase de Acompanhamento 

 

5.1.7.3 Implemantar a Plataforma Classroom 

Aplicativo do Google for Education que oferece suporte para a relação           

professor-estudante da modalidade presencial da instituição, possibilitando contato        

entres os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem para além da sala de aula. 

Responsável : Núcleo de Tecnologia da Informação e  Coordenações Acadêmicas. 

Status : Etapa 02, fase de Implementação 

 

5.1.7.4 Sistemas de repositórios  
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Sistema OJS para divulgação eletrônica da revista Via Teológica e Seminários de            

Atualização Teológica; repositório institucional utilizando a ferramenta DSpace. 

Responsável : Biblioteca; Núcleo de Publicações. 

Status : Etapa 02, fase de Implementação 

 

5.1.8 Recursos digitais educacionais 

 

5.1.8.2 Gerador de SCORM 

Investimento em tecnologias de geração de conteúdo para os cursos em           

modalidade EAD que possibilitam melhor acompanhamento pedagógico do        

estudante; 

Responsável : Núcleo de Inovação e Desenvolvimento Educacional. 

Status : Etapa 01, fase de Alinhar 

 

5.1.8.3 Atualização de infraestrutura de suporte para criação 

Aquisição de recursos materiais e softwares de ponta para produção de recursos            

digitais educacionais. 

Responsável : Gerência Administrativa e Núcleo de Inovação e Desenvolvimento         

Educacional. 

Status : Etapa 02, fase de Implementação 
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6. OBJETIVOS DE RELACIONAMENTO INTEGRADO E EXPANSÃO 

  

6.1 IMPLEMENTAR E DESENVOLVER A ÁREA DE RELACIONAMENTO        

INTEGRADO  

 

6.1.1 Estabelecer o desenvolvimento da recuperação de crédito 

Evoluir os processos de cobrança sem perder os princípios cristãos da FABAPAR,            

para realização de uma condição saudável para solucionar a inadimplência dos           

clientes. 

Responsável : Retenção 

Status:  Etapa 2, Fase de Desenvolvimento 

 

6.1.2 Unificar o retorno de alunos com a retenção e captação  

Desenvolver contatos e campanhas junto aos egressos, sejam eles evadidos ou           

trancados, para que concluam o curso. 

Responsável : Retenção 

Status:  Etapa 2, Fase de Desenvolvimento 
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6.1.3 Aprimorar as políticas de trancamentos 

Implementar ações que possibilitem a retenção do aluno, evitando o trancamento e            

analisando os principais motivos que o levaram a solicitá-lo 

Responsável : Retenção 

Status:  Etapa 2, Fase de Implementação 

 

6.1.4 Estruturar e promover diretrizes para a Ouvidoria 

Promover a divulgação da Ouvidoria entre toda a Instituição e aprimorar os            

processos após as análises, segundo os fatos apontados. 

Responsável : Coordenação de  Relacionamento Integrado 

Status:  Etapa 3, Fase de Acompanhamento 

 

6.1.5 Aliar a Comissão Própria de Avaliação (CPA) com a Coordenação de            
Expansão e Relacionamento Integrado 

Realizar a conexão com os resultados da autoavaliação da CPA com a            

Coordenação de Relacionamento Integrado para que haja evolução efetiva entre          

toda a Instituição. 

Responsável : Coordenação de Relacionamento Integrado 

Status:  Etapa 2, Fase de Desenvolvimento 
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6.1.6 Criar e desenvolver a integração de todos os setores 

Implantar em toda a FABAPAR o CRM PipeDrive para melhorar a comunicação            

interna e também para aprimorar o atendimento feito ao aluno. 

Responsável : Coordenação de Relacionamento Integrado 

Status:  Etapa 1, Fase de Alinhamento 

 

6.1.7 Implantar programa de atendimento 360 

Criar um programa de atendimento ao aluno que passe por todos os setores, para              

que o mesmo tenha qualidade e excelência em toda a sua experiência com a IES,               

desde o início do seu curso até a sua conclusão.  

Responsável :Coordenação de Expansão e Relacionamento Integrado 

Status:  Etapa 1, Fase de Alinhamento 

 

6.2 IMPLEMENTAR E DESENVOLVER A ÁREA DE EXPANSÃO 

 

6.2.1 Ampliar e aperfeiçoar a captação 

Estruturar o setor responsável por captar alunos para a Instituição, estabelecendo           

planejamento, gestão e qualidade de atendimento.  

Responsável : Coordenação de Expansão e Relacionamento Integrado 

Status:  Etapa 3, Fase de Acompanhamento 
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6.2.2 Fortalecer e desenvolver o Núcleo de Marketing 

Elaborar planos estratégicos para a divulgação e comunicação interna e externa,           

canalizando esforços no desenvolvimento da construção de uma imagem         

institucional sempre mais dinâmica e atual, refletindo para a sociedade o momento            

de transformação que acontece na FABAPAR; 

Responsável : Coordenação de Relacionamento Integrado e Expansão 

Status:  Etapa 2, Fase de Desenvolvimento 

  

6.2.3 Estabelecer parcerias (Polos) 

Iniciar parcerias para que haja a expansão da IES. 

Responsável : Coordenação de Relacionamento Integrado e Expansão 

Status:  Etapa 1, Fase de Alinhamento 

 

6.2.4 Participar e promover a FABAPAR em eventos 

Promover a visibilidade e crescimento da FABAPAR, realizando participações em          

eventos educacionais e Teológicos. 

Responsável : Coordenação de Relacionamento Integrado e Expansão 

Status:  Etapa 3, Fase de Sustentação 

 

6.2.5 Estruturar o site  

Desenvolver ações de identidade visual para torná-la mais arejada e atual,           

canalizando esforços no desenvolvimento da construção de uma imagem         
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institucional sempre mais dinâmica, refletindo para a sociedade o momento de           

transformação que acontece na FABAPAR. 

Responsável:  Núcleo de Comunicação 

Status:  Etapa 3, Fase de Acompanhar 

 

7. OBJETIVOS DE GESTÃO 

 

7.1. AMPLIAR E APERFEIÇOAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

7.1.1. Estruturar a área de Gestão Administrativa 

Definir conjunto de mecanismos de liderança, estratégias e controle para avaliar,           

direcionar e monitorar a gestão. 

Responsável : Gerência Administrativa 

Status:  Etapa 03, fase de Sustentação 

 

7.1.2. Estabelecer política de gestão de pessoas 

Definir política e desenvolver o plano de gestão de pessoas de forma integrada e              

alinhada aos objetivos institucionais. 

Responsável : Coordenação de Apoio Técnico e Operacional 

Status:  Etapa 03, fase de Acompanhamento 
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7.1.3. Estabelecer diretrizes e implementar a gestão de riscos 

Identificar, avaliar e tratar os riscos que impactam as atividades da FABAPAR. 

Responsável : Gerência Administrativa 

Status:  Etapa 01, fase de Alinhamento 

 

7.1.4. Estabelecer processo de aquisições de bens e serviços 

Definir política e desenvolver planejamento e controle das aquisições de forma           

integrada e alinhada aos objetivos institucionais. 

Responsável : Gerência Administrativa 

Status:  Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

7.1.5. Estabelecer e implementar plano de gestão de patrimônio 

Definir e desenvolver o plano de gestão de infraestrutura de forma integrada e             

alinhada aos objetivos institucionais. 

Responsável : Coordenação de Finanças e Patrimônio Institucional 

Status:  Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

7.1.6. Implementar a Política de Segurança da Informação 

Implantar a Política de Segurança da Informação de forma a garantir a            

autenticidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade das informações          

produzidas pela FABAPAR. 

Responsável : Núcleo de Tecnologia da Informação 
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Status:  Etapa 02, fase de Implementação 

 

 

7.2. Desenvolver a gestão organizacional 

 

7.2.1. Implementar o processo de divulgação de dados Institucionais 

Promover a visibilidade e a transparência das informações da FABAPAR. 

Responsável : Coordenação de Apoio Técnico e Operacional 

Status:  Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

7.2.2. Implementar a gestão documental e preservação digital 

Adequar as práticas da FABAPAR ao modelo de Requisitos para Sistemas           

Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil) do Conselho          

Nacional de Arquivos (CONARQ), de forma a garantir a correta preservação dos            

documentos produzidos. 

Responsável : Secretaria Geral  

Status:  Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

7.2.3. Implantar a arquitetura de processos de negócio 

Elaborar uma representação estruturada de alto nível dos processos, estabelecendo          

um mecanismo coordenado para transformações e melhorias dos mesmos. 
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Responsável : Coordenação de Apoio Técnico 

Status:  Etapa 01, fase de Alinhamento 

 

7.2.4. Criar um Núcleo de Projetos 

Estruturar núcleo responsável por estabelecer metodologia de planejamento e         

gestão de projetos institucionais. 

Responsável : Gerência Administrativa 

Status:  Etapa 01, fase de Alinhamento 

 

7.2.5. Estabelecer diretrizes e implantar gerenciamento de custos 

Desenvolver e implementar mecanismos que permitam a análise comparativa entre          

diferentes soluções, quer de organização, quer de suprimentos. 

Responsável : Coordenação de Finanças e Patrimônio Institucional 

Status: Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

7.3. DESENVOLVER A GESTÃO DE PESSOAS 

 

7.3.1. Implantar a Gestão por Competências  

Implantar a Gestão por Competências, a fim de aprimorar o ingresso e a alocação              

de pessoal, o desenvolvimento integral dos colaboradores e a gestão do           

desempenho. 

33 



 
Responsável : Coordenação de Apoio Técnico  

Status:  Etapa 01, fase de Alinhamento 

 

7.3.2. Aprimorar a política de qualificação e aperfeiçoamento de colaboradores 

Atender às necessidades de capacitação permanente dos colaboradores para seu          

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Responsável : Coordenação de Apoio Técnico e Operacional 

Status:  Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

7.3.3. Implantar o Programa de Formação de Gestores 

Implementar programa de desenvolvimento de gestores, de forma continuada e          

permanente. 

Responsável : Coordenação de Apoio Técnico e Operacional 

Status:  Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

7.4. DESENVOLVER A GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

7.4.3. Implantar processo eletrônico para todos os processos administrativos 

Adotar a automação para todos os processos administrativos, reduzindo o consumo           

de papel e agilizando a tramitação. 

Responsável : Gerência Administrativa  
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Status:  Etapa 02, fase de Implementação 

 

7.4.4. Racionalizar de forma sustentável o consumo de água e energia elétrica 

Implantar sistema de monitoramento para acompanhamento e redução do consumo          

de água e energia elétrica. 

Responsável : Coordenação de Finanças e Patrimônio Institucional  

Status:  Etapa 02, fase de Desenvolvimento 

 

7.5. DESENVOLVER A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO7.5. DESENVOLVER A        

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

7.5.1. Fortalecer a imagem e a identidade institucional da FABAPAR 

Posicionar a Comunicação da FABAPAR como instância estratégica para o          

desenvolvimento institucional, a partir das competências da Comunicação 

Responsável : Coordenação de Expansão e Relacionamento Integrado 

Status:  Etapa 03, fase de Acompanhamento 

 

7.5.2. Instituir e implementar diretrizes de comunicação social 

Propor diretrizes para a Comunicação Social da FABAPAR nas áreas de Jornalismo,            

Publicidade e Propaganda, e Relações Públicas, considerando-se uma        

comunicação integrada, orientada pelo contexto da sustentabilidade e pela         

perspectiva da acessibilidade e da inclusão. 
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Responsável : Coordenação de Expansão e Relacionamento Integrado  

Status:  Etapa 01, fase de Alinhamento 

 

7.5.3. Incrementar a comunicação nas plataformas digitais 

Apropriar-se das potencialidades oferecidas pelas diferentes plataformas       

tecnológicas de comunicação, desenvolvendo projetos e identificando oportunidades        

de gerar impacto e engajamento de seus públicos. 

Responsável : Coordenação de Expansão e Relacionamento Integrado 

Status:  Etapa 03, fase de Acompanhamento 

 

7.5.4. Implantar Catálogo de Serviços e Produtos 

Integrar os diferentes serviços oferecidos pela FABAPAR em um único site de modo             

a facilitar o acesso à comunidade universitária e à sociedade. 

Responsável : Coordenação de Expansão e Relacionamento Integrado 

Status:  Etapa 03, fase de Acompanhamento 

 

7.6. DESENVOLVER A GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS 
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7.6.1. Estabelecer padrões para obras e serviços de infraestrutura 

Monitorar encargos para os serviços, projetos e obras e demais padrões           

necessários para qualificar os processos de execução e fiscalização de obras e            

reformas. 

Responsável : Coordenação de Finanças e Patrimônio Institucional  

Status:  Etapa 03, fase de Acompanhamento 

 

7.6.2. Expandir e melhorar a área física da FABAPAR 

Fazer a expansão e melhoria de forma responsável, de acordo com o compromisso             

assumido com a gestão orçamentária. 

Responsável : Coordenação de Finanças e Patrimônio Institucional  

Status:  Etapa 03, fase de Acompanhamento 

 

7.6.3. Definir o planejamento de obras e reformas da FABAPAR 

Estabelecer o plano de obras da FABAPAR conforme as prioridades definidas pelos            

conselhos consultivos a serem implementados de acordo com as diretrizes da           

Gerência Administrativa. 

Responsável : Coordenação de Finanças e Patrimônio Institucional  

Status:  Etapa 03, fase de Acompanhamento 
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8. DESENVOLVIMENTO 

 

Ver a tabela no Anexo A. 

 

9. INDICADORES 

Os indicadores deste projeto de gestão podem ser divididos em quatro           

categorias: indicadores operacionais, indicadores de desempenho, indicadores de        

efetividade e indicadores de impacto. 

9.1. INDICADORES OPERACIONAIS 

Os indicadores operacionais são aqueles utilizados no dia a dia da gestão do             

projeto. Ou seja, são os KPIs (Indicador-chave de desempenho) que o responsável            

precisa olhar todos os dias para garantir que a iniciativa está andando conforme o              

esperado, enquadrada no Método de Gestão FABAPAR. Em outras palavras, esse           

tipo de indicador está mais associado ao orçamento e ao cronograma de cada             

objetivo. Os principais indicadores operacionais são: 

A. Desvio de prazo; 

B. Desvio de custo; 

C. Desvio de esforço; 

D. Índice de produtividade. 
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9.2. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho/desenvolvimento são aqueles que mostram o         

balanço final entre o que foi planejado e o que foi de fato realizado em um                

determinado período, indicando se as restrições estipuladas no planejamento do          

objetivo estão sendo cumpridas ou não (neste caso, de acordo com o Método de              

Gestão FABAPAR). Os principais indicadores de desempenho são: 

A. ROI (Retorno sobre Investimento); 

B. IDP (Índice de Desempenho de Prazo); 

C. IDC (índice de Desempenho de Custo). 

9.3. INDICADORES DE EFETIVIDADE 

Os indicadores de efetividade são aqueles que medem se as metas           

específicas do objetivo foram atingidas ou não. Portanto, esse tipo de indicador            

aponta os efeitos sentidos pelos envolvidos a médio prazo. Por exemplo, supõe-se            

que um dos objetivos de um projeto seja reduzir o tempo de espera do atendimento               

dos alunos de um curso em 30%. Os indicadores de efetividade mostrarão, em torno              

de algumas semanas ou meses, dependendo do projeto, se isso foi realmente            

obtido. 

Os indicadores de efetividade podem variar de projeto para projeto, uma vez            

que correspondem às metas específicas de cada objetivo. Se o objetivo for            

conquistar 20% de novos alunos em dois meses, a porcentagem de novos clientes             

poderia ser um dos seus indicadores de efetividade. 
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9.4. INDICADORES DE IMPACTO 

Os indicadores de impacto são aqueles que medem os resultados obtidos a            

longo prazo com o objetivo e mostram se a iniciativa atingiu o seu objetivo final. Por                

exemplo, se é realizado um projeto para reduzir custos, a confirmação se houve             

contribuição para isso só ocorrerá após  um tempo, não imediatamente. 

Os indicadores de impacto podem ser qualitativos e quantitativos. Os          

qualitativos podem avaliar, por exemplo, o nível de satisfação do aluno. Já os             

quantitativos podem avaliar, por exemplo, a quantidade de novos alunos que a            

FABAPAR recebeu. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este Plano de Gestão foi elaborado com base na realidade do cotidiano            

FABAPAR, onde atualmente está inserida junto ao corpo docente, equipe          

técnico-administrativa e discentes. 

Através de estudos e análises, conclui-se os pontos necessários onde          

devemos articular ações futuras para melhorias e buscar as soluções com a            

interação das instâncias institucionais e setores competentes. 

A FABAPAR está engajada em desenvolver as ações para alcançar os           

objetivos aqui citados, através de uma gestão democrática com responsabilidade,          

seriedade e transparência. Assume-se um compromisso ético-político, com a         

intencionalidade de priorizar o acesso ao conhecimento e cumprir a função social da             

Faculdade com base em uma concepção de mundo, homem e educação coerente            
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com um projeto que priorize a democratização do conhecimento teológico de todas            

as classes sociais. 
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Desenvolvimento - Plano de Gestão

PLANO DE GESTÃO QUINQUENAL (2017 -2021)
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03

Diagnosticar Alinhar Desenvolver Implementar Acompanhar Sustentar

Áreas de Objetivos Setor Objetivos Responsável >>>>>>>>>>>>>> PROGRESSO >>>>>>>>>>>>>>

Os acadêmicos Bacharelado Presencial 1.1.1 Núcleo Docente Estruturante

Os acadêmicos Bacharelado Presencial 1.1.2
Coordenação de Curso e 

Coordenador de Expansçao e 
Relacionamento Integrado

Os acadêmicos Bacharelado Presencial 1.1.3
Coordenação de Curso e 

Coordenador de Expansçao e 
Relacionamento Integrado

Os acadêmicos Bacharelado Presencial 1.1.4 Núcleo Docente Estruturante

Os acadêmicos Bacharelado Presencial 1.1.5 Núcleo Docente Estruturante

Os acadêmicos Bacharelado Presencial 1.1.6 Coodenação de Curso e Gerencia 
Administrativa

Os acadêmicos Pós-graduação - Latu 
Sensu 1.2.1 Coordenação de Curso

Os acadêmicos Pós-graduação - Latu 
Sensu 1.2.2 Coodenação de Curso e Gerencia 

Administrativa

Os acadêmicos Pós-graduação - Latu 
Sensu 1.2.3 Coordenação de Curso

Os acadêmicos Pós-graduação - Latu 
Sensu 1.2.4 Coordenação de Finanças e 

Patrimonio Institucional

Os acadêmicos Mestrado 1.3.1 Coordenação de Curso

Os acadêmicos Mestrado 1.3.2
Coordenação de Curso e 

Coordenador de Expanção e 
Relacionamento Integrado

Os acadêmicos Mestrado 1.3.3 Coordenação do Curso e Corpo  
Docente

Os acadêmicos Mestrado 1.3.4 Coordenação de Curso e Nucleo de 
Multimeios Educacionais 

Os acadêmicos Mestrado 1.3.5 Coordenações de Curso

Os acadêmicos Mestrado 1.3.6 Coordenações de Curso

Os acadêmicos Mestrado 1.3.7 Coordneações de Curso

Os acadêmicos Mestrado 1.3.8 Coordenação de Finanças e 
Patrimonio Institucional

Os acadêmicos Mestrado 1.3.9 Coordenação de Curso 

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.1 Nucleo de Multimeios e 
Coordenação de Curso 

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.2 Nucleo de Multimeios e Nucleo de 
Tecnologia da Informação 

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.3 Nucleo de Multimeios e 
Coordenação de Curso 

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.4 Coordenador de Expanção e 
Relacionamento Integrado



Desenvolvimento - Plano de Gestão

PLANO DE GESTÃO QUINQUENAL (2017 -2021)
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03

Diagnosticar Alinhar Desenvolver Implementar Acompanhar Sustentar

Áreas de Objetivos Setor Objetivos Responsável >>>>>>>>>>>>>> PROGRESSO >>>>>>>>>>>>>>

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.5 Coordneações de Curso

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.6 Coodenação de Curso e Gerencia 
Administrativa

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.7 Nucleo de Multimeios

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.8
Núcleo de Tecnologia da 

Informação e Coordenação de 
Finanças e Patrimônio e Intitucional

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.9 Coordenações de Curso

Os acadêmicos Bacharelado EAD 1.4.10 Coordenações de Curso

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.1 Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Biblioteca

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.2 Núcleo de Tecnologia da 
Informação

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.3 Núcleo de Tecnologia da 
Informação

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.3.1 Núcleo de Tecnologia da 
Informação

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.4
Núcleo de Tecnologia da 

Informação e Coordenação 
Acadêmica e Núcleo de 

Comunicação
Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.4.1 Núcleo de Tecnologia da 

Informação

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.4.2
Núcleo de Tecnologia da 

Informação e Coordenação de 
Expansão e Relacionamento 

Integrado
Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.4.3

Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Núcleo de 

Comunicação e Coordenação 
Acadêmicas

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.5 Coordenação de Apoio Técnico

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.5.1 Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Biblioteca

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.5.2 Núcleo de Tecnologia da 
Informação

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.5.3 Núcleo de Tecnologia da 
Informação

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.5.4
Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Gerência 

Administrativa

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.6 Direção e Gerência Administrativa

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.6.1
Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Gerência 

Administrativa

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.7.1 Núcleo de Tecnologia da 
Informação

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.7.2 Núcleo de Tecnologia da 
Informação
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PLANO DE GESTÃO QUINQUENAL (2017 -2021)
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03

Diagnosticar Alinhar Desenvolver Implementar Acompanhar Sustentar

Áreas de Objetivos Setor Objetivos Responsável >>>>>>>>>>>>>> PROGRESSO >>>>>>>>>>>>>>

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.7.3
Núcleo de Tecnologia da 

Informação e Coordenações 
Acadêmicas

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.7.4 Biblioteca e Núcleo de Publicações

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.8.2 Núcleo de inovação e 
Desenvolvimento Educacional

Os de inovação e tecnologia Diversos 2.1.8.3
Gerência Administrativa Núcleo de 

Inovação e Desenvolvimento 
Educacional

Os de relacionamento integrado e 
expansão Retenção 3.1.1 Retenção

Os de relacionamento integrado e 
expansão Retenção 3.1.2 Retenção

Os de relacionamento integrado e 
expansão Retenção 3.1.3 Retenção

Os de relacionamento integrado e 
expansão

Relacionamento 
Integrado 3.1.4 Relacionamento Integrado

Os de relacionamento integrado e 
expansão

Relacionamento 
Integrado 3.1.5 Relacionamento Integrado

Os de relacionamento integrado e 
expansão

Relacionamento 
Integrado 3.1.6 Relacionamento Integrado

Os de relacionamento integrado e 
expansão Diversos 3.1.7 Coordenação de Expansão e 

Relacionamento Integrado

Os de relacionamento integrado e 
expansão Diversos 3.2.1 Coordenação de Expansão e 

Relacionamento Integrado

Os de relacionamento integrado e 
expansão Diversos 3.2.2 Coordenação de Expansão e 

Relacionamento Integrado

Os de relacionamento integrado e 
expansão Diversos 3.2.3 Coordenação de Expansão e 

Relacionamento Integrado

Os de relacionamento integrado e 
expansão Diversos 3.2.4 Coordenação de Expansão e 

Relacionamento Integrado

Os de relacionamento integrado e 
expansão Núcleo de Comunicação 3.2.5 Núcleo de Comunicação

Os de Gestão Gerência Administrativa 4.1.1 Gerência Administrativa

Os de Gestão Coordenação de Apoio 
Técnico 4.1.2 Coordenação de Apoio Técnico

Os de Gestão Gerência Administrativa 4.1.3 Gerência Administrativa

Os de Gestão Gerência Administrativa 4.1.4 Gerência Administrativa

Os de Gestão
Coordenação de 

Finanças e Patrimônio 
Institucional

4.1.5 Coordenação de Finanças e 
Patrimônio Institucional

Os de Gestão Núcleo de Tecnologia da 
Informação 4.1.6 Núcleo de Tecnologia da 

Informação

Os de Gestão Coordenação de Apoio 
Técnico 4.2.1 Coordenação de Apoio Técnico
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PLANO DE GESTÃO QUINQUENAL (2017 -2021)
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03

Diagnosticar Alinhar Desenvolver Implementar Acompanhar Sustentar

Áreas de Objetivos Setor Objetivos Responsável >>>>>>>>>>>>>> PROGRESSO >>>>>>>>>>>>>>

Os de Gestão Secretaria Geral 4.2.2 Secretaria Geral

Os de Gestão Coordenação de Apoio 
Técnico 4.2.3 Coordenação de Apoio Técnico

Os de Gestão Gerência Administrativa 4.2.4 Gerência Administrativa

Os de Gestão
Coordenação de 

Finanças e Patrimônio 
Institucional

4.2.5 Coordenação de Finanças e 
Patrimônio Institucional

Os de Gestão Coordenação de Apoio 
Técnico 4.3.1 Coordenação de Apoio Técnico

Os de Gestão Coordenação de Apoio 
Técnico 4.3.2 Coordenação de Apoio Técnico

Os de Gestão Coordenação de Apoio 
Técnico 4.3.3 Coordenação de Apoio Técnico

Os de Gestão Gerência Administrativa 4.4.3 Gerência Administrativa

Os de Gestão
Coordenação de 

Finanças e Patrimônio 
Institucional

4.4.4 Coordenação de Finanças e 
Patrimônio Institucional

Os de Gestão
Coordenação de 

Expansão e 
Relacionamento 

Integrado

4.5.1 Coordenação de Expansão e 
Relacionamento Integrado

Os de Gestão
Coordenação de 

Expansão e 
Relacionamento 

Integrado

4.5.2 Coordenação de Expansão e 
Relacionamento Integrado

Os de Gestão
Coordenação de 

Expansão e 
Relacionamento 

Integrado

4.5.3 Coordenação de Expansão e 
Relacionamento Integrado

Os de Gestão
Coordenação de 

Expansão e 
Relacionamento 

Integrado

4.5.4 Coordenação de Expansão e 
Relacionamento Integrado

Os de Gestão
Coordenação de 

Finanças e Patrimônio 
Institucional

4.6.1 Coordenação de Finanças e 
Patrimônio Institucional

Os de Gestão
Coordenação de 

Finanças e Patrimônio 
Institucional

4.6.2 Coordenação de Finanças e 
Patrimônio Institucional

Os de Gestão
Coordenação de 

Finanças e Patrimônio 
Institucional

4.6.3 Coordenação de Finanças e 
Patrimônio Institucional


