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Contexto 
 

A Administração Pública Federal tem como grande desafio o 

gerenciamento dos recursos financeiros. A boa aplicação dos recursos é de 

interesse de todos os cidadãos, pois o patrimônio público é de todos. Para 

melhorar a gestão dos recursos públicos surgiram ferramentas de controle 

social, como a Lei de acesso a Informação e o portal da transparência, que 

aproximam o cidadão do controle da gestão pública (NASCIMENTO, 2016). 

 A eficiência da administração pública está em otimizar todas etapas 

intermediárias envolvidas. Sendo assim segundo Francisco (2006), a 

elaboração de um planejamento eficaz é definir que meios possuímos, traçar 

os caminhos a serem seguidos de acordo com o objetivo final, e assim atender 

as necessidades dos cidadãos. Porém, para garantir a eficiência do processo 

precisamos também acompanhar a execução das ações definidas no 

planejamento. 

 Nesse contexto, foi criada uma metodologia para planejar e gerenciar as 

demandas operacionais da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): O 

Plano de Ação Institucional (PAI). A proposta do PAI é integrar as unidades 

organizacionais de toda a Universidade de maneira matricial, onde as unidades 

se alinham para elaborar suas propostas. Para acompanhar a execução do 

plano, as unidades organizacionais se encontram trimestralmente e realizam 

diagnósticos e monitoramento, bem como a prestação de contas da execução 

das ações definidas no planejamento (NASCIMENTO, 2016). 

O PAI tem uma abordagem em eixos temáticos, eles se caracterizam por 

agrupamentos que tem questões relacionadas a um determinado assunto, que 

ajudam na orientação e planejamento do trabalho. A cada ano é elaborado um 

manual do PAI, com os eixos temáticos e suas respectivas descrições e bem 

como os objetivos a serem alcançados, dados orçamentários e outras 

informações pertinentes que auxiliem na elaboração do plano. O PAI possuí 

uma abordagem dinâmica, o que permite a cada ciclo um aprimoramento 

(NASCIMENTO, 2016). 

  



Objetivos 
 

 Este trabalho de graduação tem como objetivo desenvolver uma 

aplicação Android para apoio à metodologia PAI.  

Para este fim será usado o Ionic Framework (IONIC,2017) para 

desenvolvimento do aplicativo. 

No fim, faremos uma avaliação com usuários que usaram a metodologia PAI. 

  



Cronograma 

 

 
Período 

Atividade Março Abril Maio Junho Julho 

Revisão bibliográfica                 

Especificação Requisitos                 

Implementação do 
Aplicativo 
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