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Plano de atividades 2021 
 

Clientes e 
sociedade 

Contribuir para o reconhecimento 
e valorização da medicina 
veterinária e zootecnia. 

• Participar de sessões, debates e 
audiências públicas que envolvam 
assuntos de interesse da Medicina 
Veterinária e Zootecnia; 

• Participar de ações e eventos em parceria 
com Universidades e/ou outras 
instituições afins com vistas à valorização 
profissional; 

• Elaborar campanhas de esclarecimento e 
conscientização sobre a importância do 
Médico Veterinário e Zootecnista para a 
sociedade; 

• Promover ações educativas e de 
conscientização da importância 
profissional e do sistema CFMV/CRMVs de 
forma presencial e na mídia digital em 
cursos de graduação de Medicina 
Veterinária e Zootecnia; 

• Participar e colaborar com eventos anuais 
voltados à atualização de conhecimentos 
e valorização profissional; 

• Promover eventos de educação 
continuada para profissionais; 

• Dar visibilidade as ações promovidas pelo 
CRMV/PE; 

• Despesas com material gráfico expresso 
em editais, folders informativos, cartilhas, 
manuais de responsabilidade técnica, 
revista científica (Ciência Veterinária nos 
Trópicos), artes gráficas, diagramação, 
postagens em mala direta e email 
marketing; 

• Criar programa de interiorização do 
CRMV-PE; 

• Trabalhar a comunicação externa por 
meio da assessoria de Comunicação e de 
mídias; 

• Criar ações de maior inclusão da 
Zootecnia no Sistema CFMV/CRMVs; 
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• Criar estratégias de parceria com 
Entidades ligadas à Medicina Veterinária e 
Zootecnia. 

Buscar oferecer serviços de 
excelência para a sociedade 

• Cumprir as atividades finalísticas 
normatizadas pela Leite 5.517 e pelo 
CFMV; 

• Aperfeiçoar a qualidade da prestação de 
serviços; 

• Elaborar pesquisa de satisfação. 

Processos 
internos e 
externos 

Firmar parcerias estratégicas 

• Formalizar convênios de parcerias com 
órgãos relacionados à atividade de 
interesse da Medicina Veterinária e 
Zootecnia. 

Modernizar e qualificar a gestão 
administrativa 

• Implementar e divulgar o panejamento 
estratégico junto aos colaboradores; 

• Monitorar os processos administrativos já 
instituídos; 

• Implantar os procedimentos operacionais 
padrão; 

• Treinamento para os colaboradores 
envolvidos com o atendimento aos 
clientes. 

Ampliar a comunicação nas 
quatro dimensões: interna, 

CRMVs, profissionais e sociedade 

• Criar o canal da Ouvidoria; 
• Monitorar as informações conforme a LAI; 
• Estabelecer canal de comunicação 

interna; 
• Aperfeiçoar o site institucional; 
• Aperfeiçoar o site da Revista institucional 

“Ciência Veterinária nos Trópicos”; 
• Promover o envio de informativo digital 

semanal; 
• Promover o envio do Jornal V&Z digital 

trimestral; 
• Promover a publicação digital da Revista 

institucional “Ciência Veterinária nos 
Trópicos” quadrimestralmente; 

• Fortalecer as ações emanadas da 
Assessoria de Comunicação. 

Fiscalização e cobrança • Promover maior busca ativa da pessoa 
física e pessoa jurídica inadimplentes; 
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• Elaborar plano de fiscalização mais 
eficiente. 

Aprimorar a gestão orçamentária 
e financeira 

• Promover busca ativa da pessoa física 
inadimplente; 

• Elaborar plano de fiscalização mais 
eficiente; 

• Buscar convênio com a Junta Comercial 
de Pernambuco. 

Modernizar a infraestrutura 

• Adquirir equipamentos multimídia como 
estações de trabalho, projetor, 
impressoras, no breaks, HDs, entre 
outros; 

• Adquirir sistema de câmeras de 
segurança; 

• Aquisição de mobiliário e/ou móveis 
planejados; 

• Melhorias e manutenção da estrutura 
física da sede do CRMV-PE; 

• Aquisição de sistema de rastreamento 
veicular; 

• Modernizar toda a estrutura de 
cabeamento do prédio sede e anexo; 

• Sistemas e equipamentos de informática; 
• Investimento em infraestrutura física. 

 
 

Recife, 20 de julho de 2021. 
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