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Secretaria Nacional de Planejamento  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Justificativa 

 

O planejamento é uma necessidade de toda a organização, é um instrumento de apoio e 

aperfeiçoamento da dinâmica de gestão. Visão, metas, ações são orientadores do trabalho de sistêmico. O 

bom planejamento visa atender as carências e necessidades dos administradores em seus vários de níveis 

hierárquicos. O planejamento deve estar voltado à melhoria das práticas de trabalho existentes. 

O planejamento adequado das ações possibilita direcionar o comando, organizá-lo de modo a 

subsidiar todos aqueles que desenvolvem alguma atividade de coordenação ou presidência, inclusive deve 

também ser norteador das rotinas processuais das equipes-base.  

O planejamento correto é aquele que se caracteriza pelo detalhamento, alto grau previsibilidade e 

rica concepção de visões na construção coletivas de praticas (ações/atitudes) de médio e longo prazo, de 

modo a criar condições de visibilidade das ameaças e oportunidades de cada ação planejada.  

O planejamento precisa atender as demandas de cada realidade e deve basear-se no conjunto de 

ideias, valores e atitudes que definem a missão do MFC encontradas em seu Estatuto e Regimento Interno.  

O planejamento deve ser envolvente e comprometer todos os interessados no seu resultado.  

 

Objetivos 

 Realizar o cadastramento individual dos membros dos grupos-base do MFC Nacional; 

 Realizar o diagnóstico quantitativo e qualitativo dos membros do MFC do Brasil; 

 Gerar banco de dados com informações relevantes para o MFC do Brasil. 

 

Metas 

Cadastrar 100% dos membros do MFC do Brasil.  

 

Cronograma de realização do cadastramento 
Sistema informatizado de cadastro  
 (MFC- Vitória da Conquista/Bahia) 

AÇÃO INICIO TÉRMINO RESULTADO ESPERADO 
Treinamento do 
sistema 

23/10/2017 23/10/2017 Qualificação para utilizar adequadamente o 
sistema de cadastro. 

Multiplicação do 
treinamento 

24/10/2017 31/10/2017 Repasse aos grupos-base das informações 
obtidas no treinamento. 

Cadastramento 01/11/2017 30/11/2017 Cadastramento de todos os membros dos 
grupos base. 

Revisão do 
cadastramento 

01/12/2017 10/12/2017 Revisão e/ou atualização dos dados 
lançados. 

Homologação 11/12/2017 20/12/2017 Consolidação das informações lançadas. 
Relatório final 21/12/2017 31/12/2017 Disponibilização das informações aos grupos 

base e ECCi (Coordenação de cidade) 

 


