
ITEM AÇÃO (O Que?) OBJETIVOS (Por Quê?) ESTRATÉGIA (Como?) COMPETÊNCIA (Onde?) RESPONSÁVEIS (Quem?) INDICADORES DE DESEMPENHO META QUANDO?

1

Desenvolvimento de protótipo 

de protocolo de advocacia 

preventiva

Prevenção de litígios (ou redução dos

seus efeitos), a redução de risco

jurídico e a melhor adequação de

processos e atos dos agentes

públicos à lei

Realização de análise da questão jurídica,

a qual identificará, quantificará e tratará dos

riscos, formulação de recomendações e

acompanhamento das suas

implementações a partir das metodologias

COSO, ISO, Framework Mor, PRINCE2 e

da abordagem PMBOK.

Assessoria de Gabinete
 Viviane Regina da Silva 

(Administradora)

Número de protótipos de protocolos de

advocacia preventiva

1 protótipo de protocolo de advocacia 

preventiva
Até 31/12/2018

2

Aplicação do protótipo do 

protocolo de advocacia 

preventiva

Atendimento de demandas

específicas da Comissão

Permanente de Vestibular

(COPERVE) junto à UFSC

Realização de análise da questão jurídica,

a qual identificará, quantificará e tratará dos

riscos, formulação de recomendações e

acompanhamento das suas

implementações a partir das metodologias

COSO, ISO, Framework Mor, PRINCE2 e

da abordagem PMBOK.

Gabinete do Procurador-

Chefe e Assessoria de 

Gabinete

Dr. Juliano Scherner Rossi 

(Procurador-Chefe) e Viviane 

Regina da Silva 

(Administradora)

Número de protocolos de advocacia

preventiva
1 protocolo de advocacia preventiva Até 31/06/2019

3
Publicação do Relatório 

"PFUFSC em Números"

Divulgar os dados do levantamento

estatístico com as principais

iniciativas, conquistas e produtividade

da Procuradoria Federal junto à

UFSC no período concernente entre

o segundo semestre 2016 ano de

2018.

1) Realização de captura, homogeneização

e transformação de dados concernente à

produtividade da PFUFSC a partir dos

sistemas SPA (UFSC) e Sapiens (AGU). 2)

Publicação dos releases por intermédio de

folders impressos e digitalizados.

Assessoria de Gabinete
Viviane Regina da Silva 

(Administradora)

Número de relatórios "PFUFSC em

Números" publicados

3 releases  concernentes ao segundo 

semestre de 2016, o ano de 2017 e 

2018

Até 31/06/2019

4

Projeto de Extensão de 

Análise Jurimétrica e 

Mineração de Dados do 

Relatório "PFUFSC em 

Números"

1) Redução de litigiosidade; 2)

Aperfeiçoamento das informações

sobre litigiosidade; 3) Análise de risco

Metodologia Cross Industry Standart

Process for Data Mining (CRISP-DM) e do

software Statistical Package for the Social

Sciences (SPSS Statistics), bem como

realização de análise jurimétrica com o

apoio do software de Business Intelligence

denominado "Power BI" da Microsoft.

Gabinete do Procurador-

Chefe e Assessoria de 

Gabinete

Dr. Juliano Scherner Rossi 

(Procurador-Chefe) e Viviane 

Regina da Silva 

(Administradora)

Número de dashboards em Power BI

concernentes aos dados dos Releases

"PFUFSC Em Números"

10 (dez) dashboards  por cada 

releases  "PFUFSC Em Números"
31/12/2019
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5

Projeto de Extensão sobre 

Identificação de Padrões de 

Litigância

Identificação das origens das

demandas judiciais da UFSC com

alto potencial de massificação de

litígios no Poder Judiciário 

Categorização e registro dos padrões de

litigância no sistema SAPIENS, a partir da

conversão de dados e informações

desestruturadas em análises quantitativas

e qualitativas, com o uso das metodologias

de Cross Industry Standart Process for

Data Mining (CRISP-DM), do software

Statistical Package for the Social Sciences

(SPSS Statistics) e análise jurimétrica com

o apoio do software de Business

Intelligence denominado "Power BI" da

Microsoft. 

Gabinete do Procurador-

Chefe e Assessoria de 

Gabinete

Dr. Juliano Scherner Rossi 

(Procurador-Chefe) e Viviane 

Regina da Silva 

(Administradora)

1) Número de relatórios de "Categorização

de Padrões de Litigância da UFSC com

base na Lei 8.112/90" 2) Número de

relatórios de "Registro da Categorização de

Padrões de Litigância da UFSC com base

no Sistema SAPIENS"; 3) Número de

"Relatório de aplicação da categorização

oficial na planilha de controle das

requisições encaminhadas pela

ASGAB/PFUFSC aos setores da UFSC" 4)

Número de dashboards em Power BI

concernentes aos dados do "Relatório de

aplicação da categorização oficial na

planilha de controle das requisições

encaminhadas pela ASGAB/PFUFSC aos

setores da UFSC"

1) 1 relatórios de "Categorização de 

Padrões de Litigância da UFSC"        2) 

1 relatórios de "Registro da 

Categorização de Padrões de Litigância 

da UFSC no Sistema SAPIENS"; 3) 1 

"Relatório de aplicação da 

categorização oficial na planilha de 

controle das requisições encaminhadas 

pela ASGAB/PFUFSC aos setores da 

UFSC" 4) 15 dashboards em Power BI 

concernentes aos dados do "Relatório 

de aplicação da categorização oficial na 

planilha de controle das requisições 

encaminhadas pela ASGAB/PFUFSC 

aos setores da UFSC"

31/12/2019

6

Realização da Pesquisa de 

Satisfação da Procuradoria 

Federal junto à Universidade 

Federal de Santa Catarina

Atender as necessidades e antecipar

as demandas dos usuários

Realizar pesquisa com os gestores

universitários da alta cúpula organizacional

da UFSC, a partir da aplicação de

questionários estruturados e entrevistas de

profundidade.

Assessoria de Gabinete
Viviane Regina da Silva 

(Administradora)

1) Número de questionários e entrevistas

aplicadas; 2) Número de Relatórios de

Pesquisa de Satisfação Publicados

1 (uma) Pesquisa de Satisfação 

publicada
Até 31/12/2018

7

Conclusão de pesquisas 

acadêmicas sobre o 

mapeamento do 

benchmarking (melhores 

práticas) do exercício de 

advocacia preventiva e gestão 

de riscos no âmbito da 

Advocacia Geral da União 

(AGU) e da Universidade 

Federal de Santa Catarina 

(UFSC).

1) Mapear as melhores práticas de

advocacia preventiva em nível

nacional no âmbito da Advocacia-

Geral da União e analisar a

viabilidade de implementação na

esfera da PFUFSC; 2) Mapear as

metodologias de Gestão de Riscos a

fim de conhecer qual o melhor

método para identificação de riscos

jurídicos visando a prevenção de atos

administrativos ilícitos no âmbito da

gestão da UFSC e da AGU.

Realizar estudos, produzir artigos

científicos e relatórios técnicos sobre as

melhores práticas de gestão de advocacia

preventiva o objetivo de realizar

comparações e utilizar-se das princiapais

técnicas, ferramentas e abordagens

metodológicas já reconhecidas e testadas

no âmbito da Advocacia-Geral da União,

bem como sobre as ferramentas e técnicas

de identificação de riscos jurídicos a partir

das metodologias COSO, ISO, Framework

Mor e da abordagem PMBOK.

Gabinete do Procurador-

Chefe e Assessoria de 

Gabinete

Dr. Juliano Scherner Rossi 

(Procurador-Chefe) e Viviane 

Regina da Silva 

(Administradora)

1) Número de artigos publicados em anais

de eventos científicos internacionais da

área do Direito e/ou Administração e/ou

Gestão Universitária; 2) Números de relatos

técnicos aprovados em eventos científicos

nacionais da área do Direito e/ou

Administração e/ou Gestão Universitária; 3)

Número de capítulo de livros aprovados

para publicações em instituições científicas

do campo de estudos do Direito no Brasil.

4) Número de artigos submetidos para

aprovação em revistas científicas da Área

do Direito (Qualis B1)

1 ) 1 (um) artigo aprovado para

publicação em anais de eventos

científicos internacionais da área do

Direito e/ou Administração e/ou Gestão

Universitária; 2) 1 (um) relato técnico

aprovados em eventos científicos

nacionais da área do Direito e/ou

Administração e/ou Gestão

Universitária; 3) 1 (um) capítulo de livro

aprovado para publicação em

instituições científicas do campo de

estudos do Direito no Brasil; 4) 1 (um)

artigos submetidos para aprovação em

revistas científicas da Área do Direito

(Qualis B1);

Até 31/12/2018

8
Concepção de um banco de 

listas de verificação

Simplificar análise de casos

repetitivos.

Desenvolver checklists por áreas temáticas

e disponibilizar no website da PFUFSC.

Núcleos Temáticos da 

PFUFSC

Dr. Juliano Scherner Rossi 

(Procurador-Chefe)

1) Número de checklists desenvolvidos por

Núcleo Temático da PFUFSC

1 (um) checklist por mês para cada 

Núcleo Temático da PFUFSC
Até 31/06/2019

9

Lançamento do Programa de 

Capacitação em Advocacia 

Preventiva

Articulação das iniciativas das

diversas ações

Elaboração de Plano de Capacitação em

parceria com a Pró-Reitoria de

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas da

Universidade Federal de Santa CAtarina

(PRODEGESP/UFSC) e a Escola da

Advocacia-Geral da União em Santa

Catarina (EAGU/SC)

Gabinete do Procurador-

Chefe e Assessoria de 

Gabinete

Dr. Juliano Scherner Rossi 

(Procurador-Chefe) e Viviane 

Regina da Silva 

(Administradora)

1) Número de capacitados; 2) Índice de

satisfação com o corpo docente nas

avaliações de reação; 3) Horas de

Capacitação;4) Número de cursos

realizados para consolidar entendimentos

jurídicos

1) 100 servidores capacitados por 

semestre; 2) Índice de satisfação com o 

corpo docente superior a 80%; 3)  40 

horas de capacitação por semestre; 4) 

2 cursos por semestre. 

Até 31/12/2018


