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Calendário de Cursos sobre Gestão Orçamentária 

 

A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, em parceria com a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas, torna público o calendário de capacitações na temática Gestão 

Orçamentária.  

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) é um instrumento de planejamento operacional anual 

da Ufopa que contempla as dotações recebidas pela instituição via Lei Orçamentária Anual (LOA) de 

forma articulada para cumprimento das ações estratégicas estabelecidas pelas Unidades Gestoras de 

recursos atreladas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Nesse sentido, a gestão 

orçamentária deve buscar aplicar recursos para a consecução da missão institucional, em ultima 

instância, por meio do planejamento e acompanhamento orçamentário eficiente. Para tal, a Proplan 

objetiva promover metodologias e boas práticas em gestão orçamentária para todos os setores da 

Ufopa. O calendário anual compreende dois cursos e um ciclo de reuniões de acompanhamento e 

planejamento orçamentário. 

Estes cursos estão inseridos no âmbito da Escola de Gestores, programa de capacitação previsto 

na Política de Capacitação da Ufopa. 

 

 

 

I. Workshop orçamentário  
Objetivo do curso: Capacitar os responsáveis nas Unidades para a execução dos recursos com 

eficiência, considerando aspectos administrativos e orçamentários; e promover o diálogo entre os 

centros de compras e gestores de unidades da Ufopa. 

Público-alvo: Gestores e Administradores das Unidades Acadêmicas e Administrativas 

Carga horária: 8 horas, 2 turnos de 4 horas. 

Período: março de 2023 

Conteúdos: Orientações gerais e boas práticas para planejamento e execução orçamentária; 

Diretrizes do PGO 2023; Painéis e procedimentos orçamentários; Informações e fluxos administrativos 

com dos centros de compras. 
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II. Curso “Metodologias de Acompanhamento e Planejamento Orçamentário 

para Unidades” 
Objetivo do curso: Capacitar os responsáveis nas Unidades para a elaboração de seus Relatórios 

Anuais de Atividades na forma de Relato Integrado. 

Público-alvo: Gestores e Administradores das Unidades Acadêmicas e Administrativas 

Carga horária: 8 horas, 2 turnos de 4 horas. 

Período: abril de 2023 

Conteúdos: Metodologias para acompanhamento orçamentário; Metodologias para 

Planejamento Orçamentário. 

 

III. Reunião de acompanhamento e replanejamento orçamentário 

Objetivo da reunião: Socializar informações sobre o acompanhamento da execução e promover 

a eficiência na gestão de recursos a partir de orientações sobre o replanejamento orçamentário. 

Público-alvo: Gestores e Administradores das Unidades Acadêmicas e Administrativas 

Carga horária: 4 horas (3 reuniões, Adm, Institutos, Campi). 

Período: agosto de 2023 

Conteúdos: Informações sobre a execução orçamentária; Informações sobre os centros de 

compras e opções de execução; Orientações para o replanejamento orçamentário. 


