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Aos quinze dias do mês de Abril do ano de Dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de reuniões da Pró Reitoria de Planejamento e Infraestrutura -
PROPLAN, sito Avenida Monsenhor Constabile Hipólito 125, aconteceu a reunião entre o Escritório de Processos e PROPLAN/Orçamento. Es�veram
presentes os seguintes membros: Luís Hamilton Tarragô Júnior (PROPLAN), Pierre Mar�n (EPROC), José Paulo Fagundes (PROPLAN/Orçamento), Tiago
Salazart (EPROC), Leandro Silveira Fleck (EPROC) e Daniele Duarte da Cunha (EPROC). Constavam em pauta os seguintes assuntos: Apresentação do Projeto
de Mapeamento de Processos e seu cronograma, apresentação e fechamento do TAP, apresentação dos instrumentos de coleta de informação. Pierre
Mar�n inicia sua fala sobre a história do Eproc com a iden�ficação dos processos finalis�cos, a elaboração da cadeia de valor e seus obje�vos, como
simplicidade, aperfeiçoamento con�nuo, o foco na estratégia, enfoque sistêmico e a sustentabilidade. Ainda, dentro da apresentação do projeto, Pierre
discorreu sobre a estrutura do projeto e o passo a passo de como vai ser aplicado e suas implicações como o aprendizado e registros que o trabalho
produzirá. Foi apresentado na reunião o Termo de Acompanhamento do Projeto – TAP, sua aplicação e seu conteúdo, bem como o cronograma que segue: O
Projeto tem em seu cronograma as seguintes datas propostas: Elaboração do Termo de Acompanhamento de Projeto – TAP realizado no dia doze (12) de
Abril, Planejamento do Projeto com data fim no dia quinze (15) de Abril, Reunião de abertura do Projeto com a área realizada no dia quinze (15) de Abril,
Preenchimento dos formulários de mapeamento com data compreendida entre os dias quinze (15) de Abril até o dia vinte e dois (22) de Abril, Análise dos
formulários de mapeamento que está prevista para acontecer entre os dias vinte e três (23) de Abril e vinte e nove (29) de Abril, Reunião de mapeamento e
modelagem do Processo marcada para o dia trinta (30) de Abril, Análise do processo As Is e elaboração do To Be preliminar entre os dias sete (7) de Maio e
quatorze (14) de Maio, Reunião de validação do To Be marcada para o dia quinze (15) de Maio, Manualização e publicação do processo entre os dias vinte e
três (23) de Maio e vinte e nove (29) de Maio, encerramento do Projeto com previsão do dia trinta (30) de Maio. Ao fim do cronograma o Escritório de
Processos faz o registro de lições aprendidas como o desenrolar do projeto. Luís Hamilton Tarragô relata que seria importante o arrolamento dos atores
envolvidos no desempenho do processo, o que facilitará o mapeamento do fluxo do mesmo. Pierre explica que é importante a iden�ficação dos processos
envolvidos no fluxo do processo do orçamento e Luiz Hamilton relata que o processo do orçamento se inicia no Projeto de Lei do Orçamento Anual – PLOA e
ilustrou o trâmite do processo pelos órgãos per�nentes para a aprovação e o seu processo após a aprovação dentro da universidade em sua execução e
chegou-se a conclusão de que o processo crí�co é o Processo de execução do orçamento. De posse do que foi descrito, Pierre entrou na seara do escopo do
projeto de acompanhamento do orçamento e passamos a preencher o Instrumento de coleta de informações, ficando para a área as partes rela�vas ao
detalhamento reflexão para o mapeamento. Somado a isso fica de trabalho para o EPROC o encaminhamento, ao fim do preenchimento dos formulários na
area, de um formulário eletronico para todos os atores e UGRs para a descrição do processo do orçamento nas Unidades Gestoras Responsáveis – UGRs de
forma descentralizada. Nada mais havendo a tratar, eu, Tiago Gonçalves Salazart, secretário da reunião, lavro essa ata que depois de lida e aprovada por
todos, vai assinada por mim e demais presentes como expressão legi�ma da verdade.
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