
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO– PROPLAN 

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ETAGAE 

CÂMARAS TÉCNICAS DE GESTÃO 
 

 

 

Rosane Cristina P. Tamada 

 

14/11/2014 



Câmaras Técnicas: o que são ? 

 

 
 

 

• Colegiados técnicos, agrupados por áreas da Administração, que 
através da aplicação de suas competências gerenciais, têm a 
finalidade de desenvolver trabalhos técnicos, de forma democrática e 
flexível. 

 
• É um espaço para discussão e debates que proporciona o intercâmbio 

de informações, experiências e conhecimentos. Possibilita também 
esclarecer dúvidas, divulgar e implementar boas práticas de gestão. 
Ótima oportunidade também de estudar e discutir políticas, 
legislações, normas, procedimentos, apresentar sugestões, 
recomendações e proposições, buscando sempre que possível a 
normatização e padronização dos procedimentos no âmbito da 
Unifesp. 

 



Missão das Câmaras Técnicas 

 

 
 

 

 
Propiciar o aprimoramento técnico das 
atividades administrativas, a integração e 
uniformização dos procedimentos entre os 
diversos campi da UNIFESP, normatizar, 
padronizar e pensar políticas de gestão.  



Composição das Câmaras Técnicas 

 

 
 

 

 
Pró-Reitor, Diretores de Departamento, 
Diretores Administrativos, Chefes de divisões 
administrativas que atuam nas áreas de ação, 
ETAGAE e convidados - representantes de 
seguimentos e unidades (§ 1º, art. 6º Portaria nº 835 de 

02/04/2013 – criação do ETAGAE) 



Atribuições das Câmaras Técnicas 

 

 
 

 

• Elaborar normas e procedimentos, padronizando, sempre 
que possível; 

• Mapear e descrever os processos referentes suas áreas de 
atuação; 

• Acompanhar o processo de planejamento das áreas; 
• Estabelecer políticas de gestão (por exemplo, para compras, 

estoques, sanções contratuais, etc..) 
• Propor modelos de avaliação do desempenho das áreas 

correlacionadas, aplicá-los e apresentá-los aos órgãos 
superiores; 

• Propor modelos de relatórios de gestão e forma de coleta 
dos dados gerenciais; 

• Propor temas para capacitação das áreas. 
 
As câmaras técnicas de gestão serão especificamente criadas por 
meio de portaria própria. (art. 6º Portaria nº 835 de 02/04/2013 – criação do 
ETAGAE) 

 



Funcionamento das Câmaras Técnicas 

 

 
 

 

As Câmaras Técnicas são tecnicamente 
vinculadas ao Escritório Técnico de Apoio 
à Gestão e Assuntos Estratégicos – 
ETAGAE, que atuará e coordenará a 
câmara nas questões relativas aos 
procedimentos administrativos e de 
gestão, em conjunto com a respectiva 
Pró-Reitoria. (Inc VI, art. 2º e § único do art. 3º da Portaria nº 

835 de 02/04/2013 – criação do ETAGAE) 



Implantação das Câmaras Técnicas  

 

 
 

 

• Compras – 18/06/13 
• Contratos – 23/09/13 
• Gestão Ambiental – 07/10/13    
• Controladoria – 28/04/14 
• Infraestrutura – 14/11/14 



Obrigada ! 

 

 

 

Escritório Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos 

ETAGAE 


