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O Plano Plurianual se trata de estabelecer para o

período, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas

da administração pública estadual para as despesas de capital

e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas

de duração continuada.

PLANO PLURIANUAL 2020-2023
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Lei Orçamentária Anual (LOA) é a lei que estima a receita e fixa a

despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro,

envolvendo recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos,

órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades

e órgãos a ele vinculados, da Administração Estadual direta e indireta,

bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder

Público; e

III - Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado,

direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito

a voto.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
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O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o

instrumento de planejamento e gestão que considera a identidade

da Instituição de Ensino Superior, no que diz respeito a sua filosofia de

trabalho, a missão a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que

orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e as atividades

acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.

Plano de Desenvolvimento Institucional
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O PGA é um recorte anual do Plano de Desenvolvimento

Institucional – PDI – que baliza a execução orçamentária financeira da

UEMA, bem como os seus planos de ação. Este documento, elaborado de

forma colaborativa junto com a Reitoria, Pró-Reitorias, Divisões

estratégicas, Centros e demais unidades, facilita o acompanhamento das

metas e objetivos propostos no PDI, possibilitando com que a Universidade

cumpra com sua missão institucional.

Plano de Gestão Anual
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Os Programas são os instrumentos de organização que

articulam um conjunto de ações suficientes para enfrentar um

problema ou aproveitar uma oportunidade, devendo seu

desempenho ser passível de aferição por indicadores coerentes com

o objetivo estabelecido.

PROGRAMAS DE GOVERNO
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AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

São operações da qual resultam produtos (bens e serviços)

que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-

se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou

voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas,

na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, entre

outros, e os financiamentos.



PROPOSTA PARA O PPA 2020 -2023

UEMA

Ensino de Graduação Superior 
(Finalístico)

Pesquisa e Pós-Graduação 
(Finalístico)

Extensão Universitária  e Assuntos 
da Comunidade (Finalístico)

Gestão Universitária (Finalístico)

Mais Infrauema (Finalístico)

Apoio Administrativo

(Apoio Administrativo)

Operações Especiais



Ensino de Graduação Superior

Formação Profissional 
em nível Superior

Meta Física: 6000 
graduados

Qualidade na Gestão 
Acadêmica

Meta Física: Elevar 
o IGC de 3 para 4.

Expansão da 
Graduação

Meta Física: 8 
novos cursos

Tecnologias 
Educacionais para 

Graduação

Meta Física: 
Formar 3.500 
pessoas em 4 
anos

Programa, Ações e Metas



Pesquisa e Pós-Graduação

Ciência, Tecnologia e Inovação

Meta Física: 600 Projetos aprovados em 
agências de fomento

Ensino de Pós-graduação

Meta Física: Alcançar o total de 22 
programas de pós-graduação stricto 
sensu

Programa, Ações e Metas



Programa, Ações e Metas

Extensão Universitária  e Assuntos da Comunidade

Fomento à 
Assistência 
Estudantil

Meta Física: 
Ofertar 4000 
bolsas/auxílios de 
assistência 
estudantil

Promoção da 
Extensão 

Universitária

Meta Física: 400 
ações 
extensionistas

Restaurante 
Universitário

Meta Física: 
Fornecer 
1.400.000 
refeições

Arte, Cultura e 
Desporto.

Meta Física:  40 
projetos 
artísticos/culturai
s/desportivos.



Programa, Ações e Metas

Gestão Universitária

Gestão com Pessoas

Meta Física:

Desenvolvimento 
Institucional

Meta Física: 3000 planos de 
gestão



Programa, Ações e Metas

Mais Infrauema

Ampliação e 
Modernização 

dos campi

Meta Física: 
Executar serviços 
de ampliação e 
modernização 
de 50.000m² até 
2023.

Manutenção e 
Operação dos 

campi

Meta Física: 100% 
do índice de 
manutenção e 
operacionalizaç
ão dos campi 
até 2023.

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

Meta Física: 
Atingir e manter 
80% de 
cobertura de 
TIACs

Acessibilidade e 
Inclusão nos 

campi.

Meta Física: Atender 
em 100% as normas 
e legislações 
referentes a 
acessibilidade, com 
objetivo de eliminar 
barreiras 
arquitetônicas e 
urbanísticas até 
2023.



Programa, Ações e Metas

Apoio Administrativo

Administração da 
Unidade

Contribuição ao 
Regime Geral da 

Previdência

Contribuição para o 
Fundo de Benefícios 

dos Servidores 
Públicos Estaduais
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