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Comunicado da direção da Diplan/UERJ: Calendário Preliminar da PO 

2022 já disponível no site da DIPLAN 

 

Como prometido no aniversário da UERJ, a DIPLAN inicia o novo exercício com o calendário da 

PO 2022 divulgado publicamente. Reforçamos que esse era um pleito antigo da comunidade e 

que estamos atendendo a partir desse ano. Avançando no projeto da Rede UERJPlan, 

destacamos a previsão de rodadas de oficinas técnicas de preparo prévio e canal de suporte 

online para dúvidas no período de consulta.  

 

Merece atenção também que se passou a antecipar o encaminhamento da PO para Reitoria e, 

consequentemente, para o CONSUN. A razão é fazermos antes do prazo de submissão do 

Planejamento Orçamentário Detalhado – POD que precisa ser encaminhado à SEPLAG. 

Operacionalmente, isso garante maior realismo orçamentário. 

 

Portanto, a data de envio à Reitoria será até final de maio e a previsão de reunião do CONSUN 

será até final de junho, logo, garantindo em torno de um mês para a apreciação da sua comissão 

respectiva. Assim conseguimos dar maior prazo para essa apreciação que ano passado, 

buscando atender também pleito da comunidade.  

 

Destacamos ainda a inclusão, agora como parte oficial do cronograma, de uma rodada posterior 

para produção da pesquisa de avaliação junto aos pontos focais. O que reforça nosso 

compromisso de não só solicitar informações na consulta, mas envolver a Rede UERJPlan em 

todos os momentos do processo, avançando na estratégia de orçamento participativo.  
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