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PLANES 2022-2025 

Mapa estratégico aprovado pelo Colegiado Gestor em 08/06/2022:  

Objetivo Estratégico Projeto Estratégico 

Objetivo para excelência 
da gestão do órgão 

1. Aprimorar, incentivar, investir na qualificação do profissional. 
2. Asfaltar o estacionamento. 
3. Consolidar a Comissão de Pesquisa aprimorando as diretrizes e estimulando as parcerias. 
4. Integrar os processos de dados estatísticos em sistema informatizado considerando o teleatendimento. 
5. Reformar a estrutura física do CECOM de Limeira (Planes 2016) 
6. Reformar e ampliar infraestrutura e mobiliário do CECOM (Planes 2016) 
7. Consolidar o Programa da Qualidade - prioridade 3 (Planes 2016) 

Objetivo de resultado das 
atividades de apoio 

1. Desenvolver sistema de agendamento moderno e eficiente que atenda as necessidades e demandas da 
comunidade de forma humanizada. 
2. Estruturar o processo de atualização contínua da informática (Hardware). 
3. Incorporar novas tecnologias (agendamento online, aplicativos, softwares integrados ao sistema de saúde 
e prontuário eletrônico, etc.) (Planes 2016) 

Objetivo de excelência 
para as atividades de 

promoção e prevenção 

1. Buscar novas parcerias internas e externas na área da saúde 
2. Ampliar e qualificar as atividades de prevenção, promoção e educação em saúde otimizando resultados 
para os usuários e o serviço. 
3. Priorizar ações integrativas em saúde incentivando o autocuidado da comunidade. 
4. Ampliar a prevenção do HIV e ISTs nos campi. 
5. Implantar Núcleo de Saúde baseado em evidências (Planes 2016) 

Objetivo de excelência 
para atendimento 

ambulatorial 

1. Investir na contratação de profissionais de saúde, de todas as áreas de atendimento do CECOM, em todos 
os campi. 
2. Melhorar e agilizar o fluxo de atendimento do usuário do CECOM (agendamento, atendimento, consulta, 
possíveis encaminhamentos, realizar exames, etc.). 
3. Construir critérios de classificação de risco e acesso aos serviços para qualificar o sistema de 
agendamento. 
4. Buscar parcerias com FCM (Residência Médica e Multiprofissional). 
5. Promover campo de estágio para alunos da graduação e colégio técnico da saúde. 
6. Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente (Planes 2016) 

 


