
SOCIEDADE 

PROCESSOS 

APRENDIZADO 

PROPOSTA DE VALOR: Buscar a melhoria contínua no atendimento das demandas desta Pró-reitoria. 

Mapa Estratégico - PRODIRH 

 
VISÃO: Ser uma referência no desenvolvimento humano e institucional na UFG e entre as IES nacionais. 

 

VALORES 

MISSÃO 
Promover o desenvolvimento humano e institucional da UFG por meio da gestão: (a) do 
planejamento, (b) da avaliação, (c) da informação, (d) das pessoas e (e) do ambiente de 

trabalho. 

Liberdade, Respeito, Corresponsabilidade, Ética, Transparência, Afetividade, Compromisso, 
Presteza e Companheirismo. 

Legenda: S – Perspectiva Sociedade  P – Perspectiva de Processos  A – Perspectiva de Aprendizado  F – Perspectiva Financeira 

A1 - Sistematizar e 
prestar informações do 
processo de 
Autoavaliação da UFG. 

S1 - Produzir e divulgar o 
Anuário Estatístico da 
UFG e a publicação do 
Caderno “UFG em 
Números”, ambos, com 
base no exercício 
anterior. 

PEP  2013 - 2017 

Macro Objetivo: Atuar de modo efetivo no cumprimento de sua missão.  

A2 - Consolidar o Programa 
de Gestão Estratégica 
(PGE). 

S2 - Produzir 
conhecimento a partir 
dos documentos 
institucionais da 
Autoavaliação da UFG. 

P1. Participar da 
elaboração, revisão e 
publicar Resoluções 
vinculadas à área de 
recursos humanos. 

S3 - Contribuir para uma 
melhor compreensão da 
vida institucional da 
Universidade Federal de 
Goiás. 

P2 - Acompanhar e 
controlar o processo de 
redistribuição. 

P3 - Acompanhar e 
controlar o processo de 
seleção de docentes 
efetivos. 

P4 - Acompanhar e 
controlar o processo de 
seleção de docentes 
substitutos. 

A3 - Participar das 
reuniões com comissões in 
loco/INEP para 
reconhecimentos e 
autorizações dos Cursos de 
Graduação. 

S4 - Atender as demandas 
internas e externas sobre 
informações institucionais 
da UFG. 

P5 - Acompanhar e 
supervisionar os processos 
de seleção dos técnicos 
administrativos em 
educação. 

S5 - Acompanhar, 
supervisionar e apoiar as 
atividades do CERCOMP, 
DP, DDRH e SIASS. 

A4 – Sistematizar o 
monitoramento do PDI, 
PLS e PDTI.  

A5 – Fomentar a Gestão de 
Processos Institucionais na 
UFG. 


