
Coordenadoria de Planejamento Físico com assessoria dos Centros

4ª ETAPA
 (Implementação dos Planos de Ação)

PROCESSO DE MELHORIA E UTILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

 Art. 2º - São atribuições da Coordenadoria de Planejamento Físico da PROPLAN:  inciso V - articular-se com as demais Pró-Reitorias e com os Centros de Estudos, para
                 identificação de melhorias das condições e utilização das edificações existentes na Uema, verificando a adequação  financeira e prioridade da intervenção,             
                 encaminhando ao setor de projetos da Prefeitura para as providências;

Coordenadoria de Planejamento Físico

3ª ETAPA
 (Diagnóstico)

Coordenadoria de Planejamento Físico

Portaria Normativa nº 003/2015-GR/UEMA 

1ª ETAPA
 (Sistematização para a coleta de dados)

2ª ETAPA
 (Levantamento de Dados)

Coordenadoria de Planejamento Físico junto aos Centros

Análise qualitativa e 
quantitativa, indicando a 

situação do Centro, 
baseada nos índices pré 
escolhidos do Checklist

INÍCIO DA ETAPA:
Criação  de parâmetros a serem 

pesquisados

FIM DA ETAPA:
Criação de um 
Checklist com 
parâmetros 

convenientes ao 
tipo de 

levantamento

Etapa destinada à coleta 
das informações de 

Referências.

Visitas aos Centros para 
fazer  levantamentos e 

entrevistas. 
Elencar vários itens passíveis de serem 
levantados, tais como:

Físicos:  ̶  planial métricos
̶  cadastrais (edificações, 

redes, etc)
̶  ambientais, climá cos
̶  outros

Técnicos

Legais e jurídicos

Sociais

Pedagógicos

Econômicos

Financeiros

Outros

OBSERVAÇÃO: os tópicos são passíveis 
de mudança, supressão ou acréscimo 
em função das especifidades da 
localização/ da edificação/ do Centro/ 

INÍCIO DA ETAPA:
Levantamento de dados baseado 
no Checklist

FIM DA ETAPA:
Término dos 

levantamentos
e entrevistas

INÍCIO DA ETAPA:
Análise dos dados levantados 

Os Planos de Ações a 
serem executados serão 
baseados na análise do 
Relatório, com interface 

nos orçamentos dos 
Centros, previstos no PDI

FIM DA ETAPA:
Relatório 

demonstrativo dos 
Centros apontando 
seus pontos: fortes, 

fracos, suas 
ameaças e suas 
oportunidades

INÍCIO DA ETAPA:
Análise do Relatório para tomada 
de decisão 

FIM DA ETAPA:
Apresentação dos 
Planos de Ações, 
que serão peças 

que assessorarão à 
Administração 

Superior da Uema 
para a tomada de 
decisão quanto ao 

Planejamento, 
orientando a 

direção do 
investimento, 
baseada no 

orçamento e nas 
condições 

existentes, pois 
levam em 

consideração as 
variáveis possíveis 

de serem 
analisadas, por 

Centro


