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INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o relatório parcial de acompanhamento do Plano 

Estratégico 2016 da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN – 3º trimestre – 

setembro à novembro, apontando a metodologia utilizada, os resultados parciais, 

principais dificuldades e oportunidades de melhoria das equipes, finalizando com o 

parecer acerca desse acompanhamento. 
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METODOLOGIA 

O acompanhamento do Plano Estratégico, neste terceiro trimestre, 

permaneceu com as reuniões mensais, conforme documento do plano publicado, 

bem como com a metodologia adotada no trimestre anterior: a oficina de 

preenchimento do relatório parcial. 

No dia 28 de Novembro, a Assessoria Técnica ministrou a oficina com todas 

as equipes para auxiliá-los no preenchimento do relatório parcial de 

acompanhamento do plano estratégico. Na oficina, eles atualizaram o Trello e a 

planilha de indicadores do Dropbox e, posteriormente, preencheram o relatório. 

A apresentação dos resultados do terceiro trimestre ocorreu no dia 01 de 

dezembro, na reunião do Comitê de Gestão de Pessoas – representado por todos os 

diretores, coordenadores e voluntários da PROGESP. O documento a ser preenchido 

foi o mesmo do primeiro trimestre, cujos campos envolvem: 

 Setor responsável pela ação; 

 Nome da ação; 

 Status das etapas do cronograma (concluído, em andamento, em atraso); 

 Percentual de conclusão das etapas (de acordo com o Trello); 

 Indicador (com percentual de conclusão); 

 Dificuldades; 

 Oportunidades de melhoria. 

Segue abaixo os relatórios parciais  de acompanhamento, ordenados pela 

numeração das ações. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 01: Gestão dos Processos Eletrônicos da PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir os processos mais críticos da 
PROGESP para serem transformados em 
eletrônicos 

Jan/16 Concluído 

Aprimorar a metodologia de 
mapeamento/checklist 

Fev/16 Concluído 

Aplicar a metodologia de mapeamento 
Fev a 

Dez/16 
Em andamento 

Solicitar os processos eletrônicos no sistema 
junto à SINFO (1ª Fase) 

Abr/16 Concluído 

Solicitar os processos eletrônicos no sistema 
junto à SINFO (2ª Fase) 

Maio/16 Em atraso 

Solicitar os processos eletrônicos no sistema 
junto à SINFO (3ª Fase) 

Dez/16 Em andamento 

Descrever os procedimentos dos processos 
mapeados  

Ago a 
Dez/16 

Em atraso 

Definir os riscos dos processos mapeados 
Fev a 

Dez/16 
Em andamento 

Oferecer capacitação aos servidores para o 
uso dos processos eletrônicos junto à DDP 

Dez/16 Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 33% 
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Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual dos processos mapeados implantados 

eletronicamente nos Sistemas Integrados da UFRN 

50% 

Percentual dos processos mapeados com análise de riscos 0% 

Percentual dos processos mapeados com procedimentos 

descritos 

50% 

Número de Capacitações ofertadas 100% 

 

Dificuldades: 

 Sincronização de prazos com a SINFO; 

 Dedicação da equipe PROGESP à escrita dos procedimentos; 

 Disponibilidade da equipe para o projeto. 

 

Oportunidades de Melhoria: 

 Encaminhar memorando para a SINFO, solicitando a atualização da equipe 

quanto ao andamento da implementação dos processos já mapeados; 

 Fixar datas de reunião para dedicação ao projeto. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 02: Controle dos Processos da PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Estruturar a metodologia de 
acompanhamento dos Processos Mapeados -
planos de riscos, procedimentos e checklist 

Fev Concluído 

Desenvolver o Gerenciador de Indicadores Mar Concluído 

Estruturar a usabilidade do Gerenciador de 
Indicadores 

Abr Em atraso 

Acompanhar os planos de Riscos dos 
Processos Mapeados  

Fev a Dez Em andamento 

Acompanhar os procedimentos descritos nos 
Processos Mapeados 

Fev a Dez Em andamento 

Acompanhar os checklists dos Processos 
Mapeados em 2015 

Fev a Dez Em andamento 

Definir os indicadores dos Processos 
Mapeados     

Mar a Dez Em atraso 

Acompanhar os indicadores dos processos 
Mapeados 

Mai a Dez Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 25% 
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Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual do acompanhamento dos planos de Riscos dos 

Processos Mapeados 

12% 

Percentual do acompanhamento dos procedimentos 

descritos nos Processos Mapeados  

17% 

Percentual do acompanhamento dos checklists dos 

Processos Mapeados  

7% 

Percentual do acompanhamento dos indicadores previstos  0% 

 

Dificuldades: 

 Falta de comprometimento das equipes em retornar as informações solicitadas 

no Plano de Riscos. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Mudança de metodologia no acompanhamento dos planos de riscos, 

procedimentos e checklists com o intuito de melhorar a eficiência dos controles.  
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: COPS /DAS 

 

Ação 03: Mapear e otimizar as atividades, programas e processos da Segurança do 

Trabalho 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Etapa 1 - Solicitar a Implantação da comunicação 
de acidente do trabalho via Sistema junto à SINFO  

FEV/16 Concluído 

Etapa 2 - Solicitar a Implantação da comunicação 
de acidente do trabalho via Sistema 

ABR/16 Concluído 

Etapa 3 - Solicitar a Implantação da comunicação 
de acidente do trabalho via Sistema 

DEZ/16 Em andamento 

Etapa 1 - Desvincular quorum mínimo para a 
realização de treinamentos em ações de 
capacitação em segurança do trabalho 

FEV/16 Concluído 

Etapa 1 - Análise e proposição de adequação de 
postos de trabalho para as Pessoas com 
Deficiência (Reunião com a Comissão envolvida no 
fluxo de admissão do PNE) 

MAR/2016 Concluído 

Etapa 2 - Análise e proposição de adequação de 
postos de trabalho para as Pessoas com 
Deficiência (Realinhamento do fluxo do PNE)  

AGO/16 Concluído 

Atualização periódica de laudos ambientais 
(contínuo) (Mensalmente) (1/mês) 

ABR/16 a 
DEZ/16 

Em andamento 

Etapa 1 - Digitalização obrigatória de todos os 
documentos (Reunião com equipe COPS para 
encaminhamento da demanda) 

ABR/16 Em atraso 

Etapa 2 - Digitalização obrigatória de todos os 
documentos (Digitalizar todos os documentos que 
não eram digitalizados) 

ABR/16 Em atraso 

Etapa 3 - Digitalização obrigatória de todos os 
documentos (Atender em 100% os documentos 
inerentes a COPS)  

DEZ/16 Em andamento 

Etapa 1 - Controle de respostas às recomendações 
propostas nos processos de Relatórios de 
Inspeção (Reunião com a Pró-Reitora Mirian para 
definição da demanda) 

ABR/16 Concluído 
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Etapa 2 - Controle de respostas às recomendações 
propostas nos processos de Relatórios de 
Inspeção (Elaboração de texto para aprovação no 
CONSAD dando responsabilidade ao gestor de 
cada Unidade sobre as demandas de Segurança e 
Saúde do Trabalho no ambito da UFRN) 

ABR/16 Concluído 

Etapa 3 - Controle de respostas às recomendações 
propostas nos processos de Relatórios de 
Inspeção - 3ª etapa (Aprovação junto ao CONSAD) 

JUL/16 Em atraso 

Cadastro dos Laudos Ambientais no SIGRH - 
Mensalmente 

MAR/16 A 
DEZ/16 

Concluído 

Ampliação do número de visitas aos ambientes da 
UFRN (mensalmente) 

MAR/16 A 
DEZ/16 

Em andamento 

Realizar mensalmente a elaboração do Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

MAR/16 A 
DEZ/16 

Em andamento 

Solicitar ativação do link para Segurança do 
Trabalho no site da PROGESP e enviar documentos 
para consulta e download dos servidores 

- Concluído 

Elaborar arquivo Tutorial para Protocolos de 
Atividade de Campo e disponibilizá-lo no site da 
PROGESP 

- Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 72% 

Indicador: 

 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de etapas concluídas da implantação do 

módulo acidente de trabalho (3.01) 

67 

Percentual de etapas concluídas da desvinculação do 

quórum mínimo (3.02) 

100 

Percentual de etapas concluídas da análise e proposição 

de adequação dos PNE’s (3.03) 

100 

Percentual de etapas concluídas da digitalização 

obrigatória de todos os documentos (3.04) 

67 

Percentual de etapas concluídas do controle de respostas 

às recomendações propostas nos processos de Relatórios 

de Inspeção (3.05) 

67 

Número de laudos atualizados por mês (3.06) 233  
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Número de relatórios realizados por mês (3.07) 

Total 229 

Média: 21 mês 

Número absoluto de laudos cadastrados por mês (3.08) 
Total: 197 

Média: 17,9 
mês 

 

Dificuldades: 

Os itens em atraso se justificam por: 

 Sobrecarga de demanda de capacitação sobre a equipe da COPS; 

 Deficiência de RH (equipe técnica e bolsistas de apoio técnico); 

 

Oportunidades de Melhoria: 

 Necessidade de bolsistas / servidores para incrementar o corpo técnico da 

COPS. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 04: Revisão do Modelo Atual do Dimensionamento (Análise Quantitativa e 

Qualitativa) 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir o cronograma de revisão do modelo 
Estatístico 

Jan/16 Concluído 

Definir a metodologia da Análise Qualitativa Fev/16 Concluído 

Realizar a Análise Quantitativa Jun/16 Em atraso 

Realizar a Análise Qualitativa Jun/16 Em atraso 

Apresentar os resultados do Dimensionamento Jul/16 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 40% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de unidades revisadas bimestralmente  15 % 

 

Dificuldades: 

 Etapas e Indicador definido de forma errada;  

 Falta de compreensão por parte dos gestores quanto à definição de número 

ideal; macro processos; e atribuições da unidade; 

 Falta de adesão e cumprimento dos prazos estipulados por parte dos gestores; 

 Carência de informações no SIGRH e em documentos institucionais com macro 

processos e atribuições padrão para as unidades acadêmicas, havendo a 

necessidade de estudo e validação para a definição dos mesmos; 
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 Envolvimento da equipe do dimensionamento em várias outras atividades 

relacionadas à Gestão de Pessoas; 

 Organograma desatualizado nos sistemas. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Definir as etapas do projeto de maneira mais detalhada; 

 Desmembrar o indicador em dois (% de unidades com a etapa quantitativa 

revisada e % de unidades com a etapa qualitativa revisada); 

 Reservar 02 horários na semana para a equipe se dedicar ao Projeto em 

questão; 

 Divulgar as principais tomadas de decisão feitas com base no dimensionamento 

em toda a Instituição (Distribuição de Vagas/Concessão de 30H/Movimentação 

de Pessoal/etc...); 

 Incorporar ao projeto um colaborador externo para auxiliar quanto á definição e 

execução da metodologia da etapa qualitativa (Já realizada); 

 Contratação de 01 bolsista para auxiliar o projeto. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CCon 

 

Ação 05: Implantação do observatório de concursos 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Consultar a COMPERVE sobre o observatório 
por eles desenvolvido  

Maio/16 Concluído 

Elaborar instrumento de controle sobre o 
número de vagas ofertadas x reabertas  

Jun/16 Concluído 

Elaborar instrumento de pesquisa a ser 
preenchido no ato da inscrição  

Jun/16 Concluído 

Solicitar à SINFO a inclusão no módulo de 
inscrição  

Jun/16 Concluído 

Acompanhar o instrumento de controle sobre 
o número de vagas ofertadas x reabertas  

Jul a 
Dez/16 

Em andamento 

Analisar dados da pesquisa  Jul a 
Dez/16 

Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 66,67% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de Pesquisas Realizadas 67% 

 

Dificuldades: 

 A não disponibilização do observatório pela SINFO na ficha de inscrição, 

inviabilizando o acompanhamento e análise dos dados para este exercício. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Direção/DDP 

 

Ação 06: Institucionalizar as competências institucionais da UFRN 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Período Status 

Realizar uma reunião de validação das 
competências institucionais com a Reitora; 

Maio/2016 Concluído 

Realizar uma reunião de validação das 
competências institucionais com a comissão 
indicada pela Reitora; 

Maio/2016 Concluído 

Realizar duas reuniões de validação das 
competências institucionais com as demais 
unidades da UFRN; 

Junho/2016 Em atraso 

Realizar duas reuniões de validação das 
competências institucionais com as demais 
unidades da UFRN; 

Julho/2016 Em atraso 

Institucionalizar as competências 
institucionais da UFRN por meio de 
documento. 

Agosto/2016 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 33% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número) Reuniões realizadas por mês; 33 

(Número) Reuniões realizadas em 4 meses. 0 

 

OBS: Os indicadores da ação precisaram ser alterados, conforme pode-se observar 

nas oportunidades de melhoria. 
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Dificuldades: 

 Como as competências institucionais foram validadas pela alta gestão, por 

meio de reunião com a Reitora e Pró-Reitores, não achamos pertinente 

validar essas competências em reuniões com servidores e gestores, por 

serem institucionais, então as próximas etapas mudariam para divulgar as 

competências institucionais construídas com toda a comunidade acadêmica, 

em meio público, e por meio de Resolução do Programa de Capacitação. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Para a fase de divulgação então, iremos publicar no Programa de 

Capacitação da UFRN, no Programa de Formação para gestores, bem como 

na Resolução que trata sobre o programa de capacitação como forma de 

anexo.  

 Portanto as três últimas etapas do cronograma foram modificadas, conforme 

abaixo: 

Realizar a divugação no site da PROGESP  Setembro/2016 Em atraso 

Submissão ao Conselho Superior da 
Resolução que descreverá as competências 
institucionais; 

Setembro/2016 Em atraso 

Institucionalizar as competências 
institucionais da UFRN por meio da 
Resolução e do Programa de Capacitação da 
UFRN 

Setembro/2016 Em atraso 

 

 Desta forma, os indicadores também necessitaram ser modificados, 

conforme abaixo: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de divulgação das competências institucionais; 80 

Percentual de conclusão da resolução. 40 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: COAPS/DAS 

 

Ação 07: Orientação ao planejamento da aposentadoria e ao ajustamento saudável 

NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DESTA AÇÃO 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Reunião com equipe para elaboração do 
calendário anual das atividades do Projeto Vida 
com Maturidade pela COAPS 

FEV-
MAR/2016 

Concluído 

Atendimento psicossocial de orientação 
individual ao planejamento da aposentadoria  

FEV-
DEZ/2016 

Em andamento 

Atendimento pró-ativo: Contato com público 
alvo (presencial, e-mail, visita setorial) 
disponibilizando o serviço e a cartilha 
“Aposentar com Maturidade”. 

JAN-
DEZ/2016 

Em andamento 

 

Abertura de inscrições, divulgação e suporte ao 
curso de capacitação pela CCEP  

FEV-
ABR/2016 

Concluído 

Realizar um(01) grupo de orientação ao 
planejamento da aposentadoria (curso de 
capacitação)  

MAR-
MAIO/2016 

Concluído 

Avaliação do impacto do curso de capacitação 
ao planejamento da aposentadoria pelos 
servidores  

 MAIO/2016 Concluído 

Reunião com Pró-Reitora (PROGESP) para saber 
status do andamento da impressão da cartilha 
“Aposentar com Maturidade” de orientação ao 
planejamento da aposentadoria  

MAR/2016 Concluída 

Programação e realização do encontro mensal 
“Vida com Maturidade” de promoção à saúde e 
ajustamento saudável à aposentadoria 
(agendar espaço, palestrante, atividade 
cultural, divulgar, etc.)  

MAR/2016 Concluído 

Atendimento da tenda social e apoio da equipe 
de saúde da CAS/DAS no encontro mensal  MAR/2016 Concluído 

Avaliação do encontro mensal: pesquisa de 
satisfação  MAR/2016 Concluído 

Programação e realização do encontro mensai 
“Vida com Maturidade” de promoção à saúde e 
ajustamento saudável à aposentadoria 
(agendar espaço, palestrante, atividade 
cultural, divulgar, etc.)  

ABR/2016 Concluído 
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Atendimento da tenda social e apoio da equipe 
de saúde da CAS/DAS no encontro mensal  ABR/2016 Concluído 

Avaliação do encontro mensal: pesquisa de 
satisfação  ABR/2016 Concluído 

Programação e realização do encontro mensal 
“Vida com Maturidade” de promoção à saúde e 
ajustamento saudável à aposentadoria 
(agendar espaço, palestrante, atividade 
cultural, divulgar, etc.)  

MAI/2016 Concluído 

Atendimento da tenda social e apoio da equipe 
de saúde da CAS/DAS no encontro mensal  MAI/2016 Concluído 

Avaliação do encontro mensal: pesquisa de 
satisfação  MAI/2016 Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 59% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de atendimentos de orientação ao planejamento 
da aposentadoria.  

77% 

Número de pessoas contactadas por mês. M = 55/mês  100% 

Número de cursos de capacitação para o planejamento da 

aposentadoria. 

100% 

Média de participantes nos encontros mensais.  

M = 33/mês 

64% 

 

Dificuldades: 

 Continuamos buscando melhores estratégias de divulgação para o público-

alvo; 

 Foi observado que os docentes têm mais dificuldade de aderir ao formato de 

grupo de orientação ao planejamento da aposentadoria. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Apresentamos para os participantes do último encontro a página no 

facebook do projeto com o álbum de fotos do evento e entregamos imãs de 

geladeira confeccionado pela equipe com as datas dos próximos encontros 

de 2016. Também estamos incentivando que os participantes convidem um 

colega servidor. Os encontros mensais passaram a ser divulgados nas 

instituições do SIASS como atividade de promoção à saúde;  
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 Está sendo realizado pesquisa (a nível de doutorado) com os docentes para 

identificar especificidades desse cargo diante da aposentadoria, e melhores 

estratégias de orientação.   
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: PROGESP 

 

Ação 08: Reformulação dos sistemas de controle de vagas de Docentes e QRSTA 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Período Status 

Definir alterações necessárias nos módulos 
Banco de Vagas e Concursos do SIGRH 

Fev/16 Concluído 

Implementar alterações nos Módulos SIGRH 
junto à SINFO 

Mar a Jun/16 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 50% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Porcentagem das alterações implementadas no Módulo 
de Banco de Vagas no mês 

0 

Porcentagem das alterações implementadas no Módulo 

de Concursos no mês 

0 

 

Dificuldades: 

 Indicadores definidos de maneira errada; 

 Limitação de atendimento da SINFO, dificuldade nas respostas dos setores 

envolvidos no processo para atender as demandas no prazo, definição das 

demandas a serem solicitadas junto à SINFO; 

 Fragilidade do controle de vagas. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Sistematizar as reuniões com a SINFO; 

 Definir os indicadores de maneira mais adequada para demandas de 

sistema. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPDI 

 

Ação 09: Aperfeiçoar os controles de distribuição de vagas de Docentes do 

Magistério Superior e EBTT 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Mapear o processo de Controle de Vagas  Mar/16  Em atraso 

Conferir os códigos de vaga de docente  
Mar a 

Maio/16  
Concluído  

Aplicar o processo de Controle de Vagas  
Maio a 
Dez/16  

Em andamento  

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 67% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de vagas de docente da carreira de Magistério 

Superior conferidas por mês. 

100% 

Número de vagas de docente da carreira EBTT conferidas 

por mês. 

100% 

Vagas de docente da carreira Magistério Superior 

desocupadas no SIGRH / vagas de docente da carreira 

Magistério Superior desocupadas no SIAPE. 

100% 

  Vagas de docente da carreira Magistério Superior 

ocupadas no SIGRH / vagas de docente da carreira 

Magistério Superior ocupadas no SIAPE. 

91% 

Vagas de docente da carreira EBTT desocupadas no 

SIGRH / vagas de docente da carreira EBTT desocupadas 

no SIAPE. 

56% 
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Vagas de docente da carreira EBTT ocupadas no SIGRH / 

vagas de docente da carreira EBTT ocupadas no SIAPE. 

81% 

 

Dificuldades: 

 Elevado número de atendimento presencial/telefônico, além das demandas 

rotineiras e emergenciais; 

 Demandas da SINFO para desenvolvimento do Módulo. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Reservar um calendário específico para a realização das demandas do 

Planejamento Estratégico 2016. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPGP/DDP 

 

Ação 10: Reestruturar o processo de redistribuição dos servidores técnico-

administrativos 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Elaboração de proposta de norma interna Até Maio/16 Concluído 

Revisão do documento por especialista 

jurídico 
Junho/16 Concluído 

Discussão da proposta de resolução com 

gestores das unidades (Fórum de 

Gestores) 

Até Julho/16 Concluído 

Aprovação da resolução pelas instâncias 

competentes 
Agosto/16 Concluído 

Implementar novos procedimentos de 

trabalho 

Até 

Novembro/16 
Concluído 

Avaliar aplicabilidade e resultados obtidos. 2017 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de elaboração de Norma Interna de 

redistribuição 

100 

Percentual de procedimentos de trabalho implementados 100 
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Dificuldades: 

 A discussão da proposta aconteceu em 03 (três) meses, não em um, 

conforme cronograma. A proposta foi aprovada com atraso. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT e CPGP/DDP 

 

Ação 11: Estruturar e Implementar a Politica de Retenção de Pessoas 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Aplicar o instrumento de desligamento e 
admissão 

MAR/16 a 
DEZ/16 

Concluído 

Analisar e acompanhar os instrumentos JUL/16 Em atraso 

Analisar os dados do "A QVT que eu quero na 
UFRN" e, a partir daí, traçar ações  

JUL/16 
Em 

andamento 

Reestruturar e divulgar o Banco de Talentos, 
por meio das seguintes ações: 

1. Análise do Banco Atual  

2. Estruturar o banco no sistema  

3. Divulgação do Banco com as 
reformulações 

 

JUN/16 

JUN a AGO/16 

OUT/16 

Em atraso 

Lançar a Política  DEZ/16 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 57% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de entrevistas de desligamentos realizadas; 1% 

Número de entrevistas de admissões realizadas; 100% 

Número de diagnósticos realizados (quanti e 

qualitativamente); 

 

Percentual de servidores que preencheram o Banco de 

Talentos; 

 

Número de instrumentos analisados.  
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Dificuldades: 

 Em virtude do baixo quantitativo de servidores lotados nesta coordenadoria, 

ficou difícil incorporar esta ação às demandas diárias que estão além das 

previstas no planejamento estratégico; 

 Conciliação das agendas dos envolvidos neste plano de ação; 

 A não utilização do formulário “Requerimento de Vacância” com as 

alterações anteriormente propostas (com a informação “opcional” e link 

para direcionamento ao instrumento da entrevista); 

 O não agendamento das entrevistas presenciais com os servidores que 

deram entrada no processo de aposentadoria. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Inclusão das questões no próprio Requerimento de Vacância; 

 Que o trello possa ser utilizado para quaisquer atualizações e alterações 

referentes a este plano, assim todos os membros tomarão conhecimento do 

andamento das atividades. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: PROGESP 

 

Ação 12: Implementar o Comitê de Gestão de Pessoas 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir a composição e competências do 
Comitê de Pessoas 

Fev/16 Concluído 

Implantar o Comitê de Gestão de Pessoas Mar/16 Concluído 

Definir o Regimento Interno Mar a Abr/16 Em atraso 

Realizar reunião do Comitê de Gestão de 
Pessoas 

Abr/16 Concluído 

Realizar reunião do Comitê de Gestão de 
Pessoas 

Jul/16 Concluído 

Realizar reunião do Comitê de Gestão de 
Pessoas 

Out/16 Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 83% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de implantação do Comitê de Gestão de 

Pessoas 

83% 

 

Dificuldades: 

 Necessidade de priorizar outras demandas (Regimento interno). 
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Oportunidades de Melhoria: 

 A quantidade de reuniões foi alterada de três no ano para uma por mês até 

o final do ano; 

 Propor um grupo de trabalho para elaborar o regimento interno. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CCEP/DDP 

 

Ação 13: Estruturar o Programa de Formação dos Gestores 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Estruturar e validar a política de formação 
dos gestores 

Abril Em atraso 

Estruturação do curso básico junto com os 
parceiros e comissão 

Junho Concluído 

Coletar conteúdos dos cursos básicos Outubro Em andamento 

Enviar para SEDIS os conteúdos do curso EAD 
para SEDIS 

Novembro Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 25% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Estruturar e validar 100% da política até abril 75% 

Estruturar 100% do curso básico até junho 100% 

Coletar 100% dos conteúdos do curso EAD até Outubro. 82% 

Enviar 100% dos conteúdos para Sedis até Novembro. 0% 

 

Dificuldades: 

 Desenvolvimento de outras ações da coordenadoria que demandaram 

tempo extra; 

 Greve de grande parte dos servidores da coordenação, acarretando em 

demandas extras para os envolvidos no desenvolvimento da ação; 
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 Ambiente Virtual de Aprendizagem com limitações; 

 Necessidade de acompanhamento e análise acurada dos conteúdos a serem 

enviados para produção do material EaD. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Redimensionamento do trabalho da equipe afim de replanejar a 

programação, bem como realizar reuniões semanais de acompanhamento; 

 Criação da comissão de revisão técnico-científica para acompanhar e 

analisar os conteúdos; 

 Pleitear a utilização do AVASUS (Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS). 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CCEP/DDP 

 

Ação 14: Preparação e incentivo para ações de internacionalização 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Disponibilizar bolsas para os servidores para 
participação nas atividades de capacitação 
em línguas estrangeiras planejadas do 
Instituto Ágora. 

Fevereiro a 
Dezembro 

Conlcuido 

Reuniões com representantes dos parceiros 
(SRI, Instituto Ágora e NUCLI-ISF) para 
definição de estratégias de aperfeiçoamento 
da capacitação em línguas estrangeiras. 

Março Concluído 

Realizar reuniões com os coordenadores do 
Instituto Ágora e representantes da SINFO e 
PROGESP para aperfeiçoar o 
acompanhamento do rendimento pedagógico 
dos bolsistas do Instituto Ágora. 

Março a 
Junho 

Concluído 

Solicitar a SINFO as alterações no sistema Junho Em atraso 

Reuniões com representantes da SRI e 
PROGESP para construção de uma proposta 
de resolução. 

Março a 
Junho 

Concluído 

Submissão da proposta ao CONSEPE Julho  Em Andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 66% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de bolsas disponibilizadas 110 

Percentual de estratégias construídas sobre o 
aperfeiçoamento da capacitação em línguas estrangeiras 

50 

Percentual de estratégias construídas sobre o 
aperfeiçoamento e acompanhamento do rendimento 

100 
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pedagógico dos bolsistas do Instituto Ágora 

Percentual de atividades de capacitação planejadas e 
ofertadas por meio do Nucli-ISF 

0 

Percentual de solicitação das alterações do sistema a 
SINFO 

0 

Percentual construído da proposta de resolução para o 
CONSEPE 

75 

Percentual de submissão da proposta para o CONSEPE 0 

 

Dificuldades: 

 Greve de grande parte dos servidores da coordenação, acarretando em 

demandas extras para os envolvidos no desenvolvimento da ação; 

 Ação que depende de setores externos a PROGESP (SRI, Ágora, Nucli-ISF) e 

a UFRN (MEC). 

Oportunidades de Melhoria: 

 Articular de forma mais profícua com os parceiros externos a PROGESP. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CCEP/DDP 

 

Ação 15: Ofertar atividades de capacitação específicas para gestores 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Construir cronograma de atividades dos 
gestores para o primeiro semestre. 

Março Concluído 

Ofertar atividades de capacitação para 
gestores no primeiro semestre. 

Julho Concluído 

Seleção de instrutor para o cronograma de 
atividades de capacitação para gestores do 
segundo semestre. 

Maio Em atraso 

Construir cronograma de atividades dos 
gestores para o segundo semestre. 

Julho Concluído 

Ofertar atividades de capacitação para 
gestores no segundo semestre. 

Agosto a 
Novembro 

Em Andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 60% 

Indicador: 

Etapas Status 

Percentual do cronograma do primeiro semestre 
construído 100 

Percentual de cursos para gestores ofertados no 
primeiro semestre. 100 

Percentual do cronograma do segundo semestre 
construído 100 

Percentual de cursos para gestores ofertados no 
segundo semestre 50 
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Dificuldades: 

 A seleção de instrutor não foi realizada em Maio, pois ela está vinculada a 

outros projetos como a análise de dados do LNC. Como a análise de dados 

foi concluída no final de maio, a seleção foi postergada para setembro. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CCEP/DDP 

 

Ação 16: Reformular o Seminário de Integração para os técnicos administrativos e 

docentes 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Realizar reuniões com os parceiros para coleta 
do conteúdo do módulo a distancia Maio Concluído  

Realizar reuniões internas para estruturação 
das ementas do curso básico Abril Concluído 

Reformular a proposta do encontro presencial. Abril Concluído 

Avaliar as propostas de conteúdos para o 
curso a distância  Junho Concluído 

Enviar para SEDIS os conteúdos do curso EAD 
para formulação dos roteiros Julho Em andamento 

Definição das atividades do encontro 
presencial Junho Concluído 

Finalização dos planos de curso das atividades 
do módulo básico  Outubro Concluído 

Finalização das unidades do curso a distância Novembro Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 75% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de estruturação da atividade presencial 100 

Percentual de coleta dos conteúdos do curso EAD 90 

Percentual de definição dos planos de curso das 100 



RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 2016 DA 
PROGESP – 3º TRIMESTRE 

Página 34 

atividades do módulo básicos  

Percentual de envio dos conteúdos para Sedis 85 

Percentual de estruturação do curso EAD até novembro 20 

 

Dificuldades: 

 As dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades advém da 

demanda de serviços diários que interferem no andamento das atividades. 

Em alguns momentos precisamos da parceria de servidores de setores 

diversos que sempre se predispõem a participar, mas devido a demandas 

internas não conseguem cumprir os prazos estabelecidos; 

 Greve de grande parte dos servidores da coordenação, acarretando em 

demandas extras para os envolvidos no desenvolvimento da ação; 

 O processo de reformulação do Seminário de Integração requer algumas 

reflexões, e com isso os processos se estedem a mais que o prazo 

estabelecido. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Para o desenvolvimento da atividade é necessário a organização de 

reuniões semanais com a equipe interna da CCEP para a otimizar as 

atividades; 

 Definir representantes de cada setor para organizar e viabilizar a entrega 

dos conteúdos a Sedis. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAS/PROGESP 

 

Ação 17: Institucionalizar o PROGESP Itinerante 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Planejar as ações do Projeto junto aos 
setores participantes 

MARÇO/2016 EM ATRASO 

Agendar visitas aos Campi  MARÇO/2016 EM ATRASO 

Realizar visita ABRIL/2016 EM ATRASO 

Realizar visita AGOSTO/2016      EM ATRASO 

Realizar visita OUTUBRO/2016 CONCLUÍDO 

Analisar ações e planejar próximas ações  
NOVEMBRO/201

6 
EM ATRASO 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 17% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de ações realizadas 33% 

 

Dificuldades: 

 A falta de comunicação das equipes, onde foi realizada as primeiras visitas 

sem breve comunicação. A equipe do atendimento conta com poucos 

servidores, onde, em algumas vezes tornar-se impossível o deslocamento 

externo para outras atividades. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Comunicação mais direta e pontual na efetivação das ações. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAA/DDP 

 

Ação 18: Definir fluxo de trabalho CAA/DDP-COVEPS/DAS 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

1. Realizar reuniões entre as equipes CAA e 
COVEPS 

Maio/2016 Em atraso 

2. Definir fluxo de trabalho dos processos 
que envolvam acompanhamento de 
servidores entre as duas coordenadorias  

Julho/2016 Em atraso 

3. Iniciar os acompanhamentos pautados no 
novo fluxo de trabalho 

Agosto/2016 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 0% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de servidores encaminhados pela COVEPS à CAA 
a partir do novo fluxo de trabalho/ Número de servidores 
acompanhados pela CAA;  

0% 

Número de servidores encaminhados pela CAA à COVEPS 
a partir do novo fluxo de trabalho/ Número de servidores 
acompanhados pela COVEPS; 

0% 

 

Dificuldades: 

 Diante das dificuldades anteriores na conciliação de agendas entre as 

equipes dos dois setores, os prazos das etapas 1, 2 e 3 foram prorrogados 

para Junho, Julho e Agosto de 2016, respectivamente. Entretanto, as 

mesmas dificuldades relativas à interação entre agendas e demandas de 

ambos os setores se manifestaram, especialmente em razão da deflagração 

de greve ocorrida recentemente, e as etapas previstas não foram realizadas, 

estando todas em atraso. 
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 Os acompanhamentos realizados pelos dois setores em conjunto continuam 

acontecendo, com a tentativa e o diálogo constante para torná-los eficientes 

e coerentes. Entretanto, ainda é necessário unificar um fluxo para organizar 

e aperfeiçoar o processo. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Com o fim da greve, designar sub-equipes, dentro da CAA e da COVEPS, 

para viabilizar as reuniões e demais etapas, pois a tentativa de conciliar as 

agendas de grupos maiores tem sido infrutíferas. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPGP/DDP 

 

Ação 19: Institucionalizar as pesquisas de clima organizacional 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Identificação das Unidades/Setores cujos 

servidores apresentam problemas de 

desempenho e de relações interpessoais, 

com alta demanda de remoção e 

insatisfação com o trabalho. 

Até Maio/16 Concluído 

Acompanhamento com gestores para 

apresentação da proposta de realização 

da atividade. 

Maio e 

Junho/16 
Em atraso 

Definir e/ou elaborar instrumento da 

pesquisa 

Maio a 

Outubro/16 
Concluído 

Realização da pesquisa de clima 

(aplicação, devolutivas, etc.) 

Agosto a 

Novembro/16 
Em atraso 

Acompanhamento dos resultados e 

repasse das demandas para a PROGESP 

(Capacitação, Ações de Qualidade de 

Vida, Segurança do Trabalho, etc.) 

Agosto a 

Novembro/16 
Em atraso 

Acompanhamento dos acordos realizados 

e dos resultados obtidos 
2017 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 40% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Quantidade de reuniões realizadas x Quantidade de 

reuniões propostas 

80 

Percentual de reuniões realizadas com gestores das 63 
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unidades críticas 

Quantidade de pesquisas realizadas x Quantidade de 

pesquisas propostas 

 0 

 

Dificuldades: 

 A deflagração da greve impediu a realização da reunião de sensibilização da 

chefia de uma das unidades, programada para Outubro/16, desta forma 

inviabilizando a aplicação do instrumento nas unidades do Campus Natal. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Reorganização do calendário para aplicação da pesquisa dos HU’s em 

Fevereiro.  

 Apesar das dificuldades acima especificadas, a institucionalização da 

pesquisa de clima foi realizada por meio ação construída para os hospitais, 

que iniciou em março de 2016 e será finalizada com a aplicação do 

instrumento e o acompanhamento dos resultados em 2017, conforme 

cronograma abaixo: 

 

Etapas Prazo Status 

Construção da proposta de pesquisa de clima 

para os hospitais e elaboração do instrumento 
Até outubro/16 Concluído 

Sensibilização com gestores para apresentação 

da proposta de realização da atividade. 
Novembro/16 Concluído 

Sensibilização com os servidores para 

apresentação da proposta de realização da 

atividade. 

Dezembro/16 
Em 

andamento 

Realização da pesquisa de clima (aplicação) Fevereiro/2017 - 

Acompanhamento dos resultados e cosntrução 

dos planos de ação. 

Março e 

Abril/2017 
- 

Apresentação dos resultados obtidos Maio/2017 - 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAA/DDP 

 

Ação 20: Acompanhar a implementação do novo modelo e novas regras da avaliação 

de desempenho 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

1. Realizar testes no sistema SIGRH Maio/2016 Concluído 

2.Realizar reuniões com a equipe técnica 
responsável da SINFO 

Junho/2016 Concluído 

3. Validar novo modelo no sistema  Agosto/2016 Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de reuniões realizadas/número de reuniões 

planejadas  

100% 

Número de testes realizados/número de testes planejados 

no novo sistema de avaliação; 

100% 

 

Dificuldades: 

 O processo de produção e estruturação das mudanças solicitadas pela 

PROGESP à SINFO levou mais tempo que o previsto, o que é completamente 

natural, considerando a interação entre a complexidade das alterações 

solicitadas e a grandiosa quantidade de demandas de toda a instituição 

atendidas pela SINFO. Considerando isso, os prazos das etapas 1, 2 e 3 

foram modificados para Maio, Junho e Agosto de 2016, respectivamente. 

Neste trimestre, foi possível concluir todas as etapas previstas. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Continuidade do trabalho estreito junto à SINFO para agilizar a implantação 

e garantir o cumprimento dos prazos; 

 Consolidar com sucesso a etapa de Planejamento (vigente no sistema) e 

iniciar a etapa de Registro. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAA/DDP 

 

Ação 21: Acompanhar os resultados do novo modelo da avaliação de desempenho 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Orientar e sensibilizar a comunidade 
acadêmica acerca da importância da 
Avaliação de Desempenho e dos trâmites 
necessários à aplicação do novo modelo 
(etapas de Planejamento e de 
Acompanhamento) 

Jun a Set/16 - 

Aplicar do novo modelo da avaliação de 
desempenho 

Out a 
Dez/16 - 

Gerar relatórios via SIGRH relativos aos 
servidores com baixo desempenho 

Dez/16 - 

Realizar a triagem dos servidores com baixo 
desempenho 

Dez/16 a 
Jan/17 - 

Acompanhar os servidores que tiveram baixo 
desempenho em sua avaliação realizada pela 
chefia e/ou pela equipe 

Jan a Jun/17 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de servidores com baixo desempenho / Número 
de servidores acompanhados. 

- 

 

Dificuldades: 

 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT e DDP 

 

Ação 22: Estruturar e divulgar a politica de reconhecimento dos servidores 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Analisar as ações já existentes na PROGESP  
ABR/16 a 
JUN/16 

Em andamento 

Definir os critérios de reconhecimento  JUN/16 Em andamento 

Definir as formas de reconhecimento  JUL/16 Em andamento 

Definir os meios de divulgação  JUL/16 Em atraso 

Redigir o Projeto  OUT/16 - 

Lançar a Política DEZ/16 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 0% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual das etapas concluídas. 0% 

 

Dificuldades: 

 Em virtude do baixo quantitativo de servidores lotados nesta coordenadoria, 

ficou difícil incorporar esta ação às demandas diárias que estão além das 

previstas no planejamento estratégico. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Esta ação será incorporada à política de retenção de pessoas, esta que é 

conseqüência daquela; 

 Que o trello possa ser utilizado para quaisquer atualizações e alterações 

referentes a este plano, assim todos os membros tomarão conhecimento do 

andamento das atividades. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAA/DDP 

 

Ação 23: Informatizar o processo de estágio probatório 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

1. Capacitar a equipe da CAA acerca das 
novas funcionalidades do módulo Protocolo 
do SIPAC, sistema-base dos processos de EP 

Março/2016 Concluído 

2. Estabelecer novo fluxo administrativo do 
processo de EP docente e técnico-
administrativo 

Maio/2016 Concluído 

3. Informatizar os processos Junho/2016 Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de servidores da CAA capacitados nas novas 
funcionalidades do módulo Protocolo do SIPAC/ Número de 
servidores da CAA; 

100% 

Número de correspondências enviadas 
eletronicamente/Número de servidores em estágio 
probatório; 

100% 

 

Dificuldades: 

 O sistema não dispõe de um módulo próprio de Estágio Probatório, tornando 

a informatização total um processo mais demorado e exigente. Entretanto, a 

informatização possível atualmente no sistema (envio apenas eletrônico das 

comunicações, evitando completamente o uso de papel), aquela prevista 

neste plano, já foi implementada. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Inserção de menção à comunicação eletrônica na nova Resolução de Estágio 

Probatório, que está em processo de estruturação; 

 Boa adesão da comunidade acadêmica ao novo formato de comunicação 

eletrônica, depois do período de transição do trimestre anterior. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT e DDP 

 

Ação 24: Reestruturação da Comissão de Mediação nas Relações de Trabalho 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Estudos sobre o modelo anterior da 
Comissão, seu funcionamento, documentos e 
organização.  

JUN/16 Em andamento 

Levantamento e viabilização de uma rede 
multiprofissional destinada a acolher as 
diferentes possíveis demandas oriundas dos 
processos de mediação (questões jurídicas, 
de saúde, organizacionais, necessidades de 
capacitação, etc.)  

JUL/16 Em andamento 

Averiguação das ferramentas e ações já 
existentes e realocação destas ao novo 
Projeto  

AGO/16 Em atraso 

Definição dos fluxos para toda rede envolvida  SET/16 Em atraso 

Estruturação e escrita da proposta do Projeto 
de Mediação nas Relações de Trabalho  

DEZ/16 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 40% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de Reestruturação por ano. 33% 

 

Dificuldades: 

 Em virtude do baixo quantitativo de servidores lotados nesta coordenadoria, 

ficou difícil incorporar esta ação às demandas diárias que estão além das 

previstas no planejamento estratégico. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Que o trello possa ser utilizado para quaisquer atualizações e alterações 

referentes a este plano, assim todos os membros tomarão conhecimento do 

andamento das atividades. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 25: Acompanhar os Projetos da PROGESP nos Sistemas Integrados da UFRN 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Analisar novas metodologias de trabalho  Mar/16  Concluído 

Acompanhar as demandas solicitadas nos 
SIGs pelas equipes da PROGESP junto à 
SINFO  

Jan a 
Dez/16  

Em Andamento 

Gerenciar as prioridades das demandas 
solicitadas nos SIGs (Mensal)  

Fev a 
Dez/16  

Em Andamento 

Divulgar as atualizações dos SIGs (Mensal)  
Mar a 

Dez/16  
Em Andamento 

Promover a ação de sensibilização do uso dos 
sistemas junto às equipes da PROGESP (1º 
Trimestre)  

Abr/16  Concluído 

Promover a ação de sensibilização do uso dos 
sistemas junto às equipes da PROGESP (2º 
Trimestre)  

Jul/16  Concluído 

Promover a ação de sensibilização do uso dos 
sistemas junto às equipes da PROGESP (3º 
Trimestre)  

Out/16  Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 43% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de Demandas Repassadas 69% 

Percentual de Demandas Implantadas 85% 

Nº de Ações de sensibilização realizadas por trimestre 67% 
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Dificuldades: 

 Falta de detalhamento das demandas por parte das equipes envolvidas; 

 Muita demanda de erros solicitada como aprimoramento que as equipes já 

podiam ter aberto chamado; 

 Assessoria técnica de sistemas não tem bolsista; 

 Greve dos servidores; 

 Demora da SINFO no retorno dos aprimoramentos. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Validar quadro de acompanhamento: solicitado / encaminhado / implantado; 

 Descrever e detalhar melhor as demandas para a SINFO. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CCon 

 

Ação 26: Aperfeiçoar o módulo de Concursos no SIGRH 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Identificar melhorias  Abr a 
Maio/16 

Concluído 

Definir os requisitos junto à SINFO  Jun a Jul/16 Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de aplicação das etapas dos concursos no 

sistema 

100% 

 

Dificuldades: 

 Considerando que o sistema está em constante atualização de acordo com 

as novas regras que venham a surgir pela legislação, temos que o 

percentual do indicador pode refletir um quantitativo irreal, como se o 

sistema estivesse pronto e acabado. Assim, entendemos que é preciso 

identificar quais os aperfeiçoamentos devem ser feitos no módulo para 

poder melhor quantificar e acompanhar. 

 

Oportunidades de Melhoria: 

 Necessidade de capacitação dos servidores para utilização do processo 

eletrônico; 

 Disponibilização de equipamento específico e de recursos humanos nas 

unidades acadêmicas para a digitalização dos documentos. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 27: Implantar os Projetos do Escritório de Ideias 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Realizar o detalhamento das ideias 
Mar a 
Out/16 

Em andamento 

Avaliar as ideias dentro do escopo da 
PROGESP 

Mar a 
Out/16 

Em andamento 

Avaliar as ideias de escopo compartilhado 
Mar a 
Out/16 

Em andamento 

Definir as ideias que serão implantadas 
Mar a 
Out/16 

Em andamento 

Implantar os projetos dentro do escopo da 
PROGESP 

Mar a 
Out/16 

Em andamento 

Implantar os projetos de escopo 
compartilhado 

Mar a 
Out/16 

Em atraso 

Promover o reconhecimento dos projetos 
implantados 

Out/16 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 0% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de detalhamento das ideias submetidas 38% 

Percentual de avaliação das ideias dentro do escopo da 

PROGESP 
50% 

Percentual de acompanhamento da implantação das 

ideias dentro do escopo da PROGESP 
85% 
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Percentual de implantação das ideias dentro do escopo da 

PROGESP 
14% 

Percentual de reconhecimento dos projetos implantados 0% 

 

Dificuldades: 

 Quantidade de ideias de escopo compartilhado submetidas, uma vez que 

dependem nas etapas iniciais do processo da conciliação das agendas da 

PROGESP e do setor de implantação; 

 Conciliar agenda com idealizadores e membros da equipe para realização de 

reuniões; 

 Envolvimento dos gestores em outros projetos da Pró-reitoria, não tendo 

tempo de gerir os projetos do Escritório; 

 Falta de permissão no sistema, dificultando a comunicação do Escritório com 

demais setores; 

 Afastamento de um dos servidores da equipe. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Tratar das ideias de escopo compartilhado nas reuniões com a Pró-reitora, 

definindo agenda para apresentá-las a Gestão e elaborar o portfólio para as 

ideias de escopo compartilhado; 

 Implantar novo fluxo de funcionamento; 

 Realizar reuniões sistemáticas entre os membros do Escritório de Ideias; 

 Planejar novo meio para a comunicação com os demais setores diante dos 

bloqueios e particularidades de perfil do sistema. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAS/PROGESP 

 

Ação 28: Efetivar o uso das solicitações eletrônicas 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Reunião com Mirian para decidir como serão 
finalizadas as solicitações eletrônicas no 
SIGRH  

MARÇO/2016 CONCLUIDO 

Finalizar as solicitações antigas que estão 
em aberto no SIGRH  

MARÇO/2016 CONCLUIDO 

Fazer reunião com a CAS/PROGESP para 
mudar o procedimento das solicitações 
feitas em atendimento presencial  

ABRIL/2016 CONCLUIDO 

Fazer reunião com DAP e PROGESP para 
criar rotina de acompanhamento das 
solicitações eletrônicas  

ABRIL/2016 CONCLUÍDO 

Fazer divulgação da ferramenta de 
solicitações eletrônicas aos servidores 
externos a PROGESP 

MAIO/2016 CONCLUÍDO 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Porcentagem de solicitações eletrônicas Relatório não 

disponível 

 

Dificuldades: 

 Lentidão dos sistemas SIGRH e SIGEPE; 

 Falha na comunicação entre equipes. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Melhoria nos Sistemas SIGRH e SIPGEPE / SIGAC;  

 Controle da Fila de Atendimento. Painel de chamada ( TV).  
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPDI 

 

Ação 29: Reformulação dos sistemas de controle do Banco de Professor equivalente 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir alterações necessárias nos módulos 
Banco de Professor Equivalente do SIGRH  

Mar/16  Concluído 

Solicitar alterações nos Módulos SIGRH junto 
à SINFO  

Abr/16  Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Porcentagem das alterações implementadas no Módulo 

de Banco de Professor Equivalente no mês. 

75% 

 

 

Dificuldades: 

 Elevado número de atendimento presencial/telefônico, além das demandas 

rotineiras e emergenciais; 

 Aguardando a SINFO concluir as alterações solicitadas, para demais 

implementações. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Reservar um calendário específico para a realização das demandas do 

Planejamento Estratégico 2016. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPDI 

 

Ação 30: Desenvolver um Módulo no SIGRH de controle de distribuição de vagas de 

professor substituto 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir o fluxo completo de distribuição no 
sistema. 

Abr/16  Concluído  

Reunir com a SINFO para encaminhar 
demanda de implantação no sistema. 

Maio/16  Concluído  

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de etapas concluídas. 75% 

Vagas de professores substitutos disponibilizadas no 

Banco de Professor Equivalente / Vagas de professores 

substitutos distribuídas aos Departamentos e Unidades 

Acadêmicas. 

75% 

 

 

Dificuldades: 

 Elevado número de atendimento presencial/telefônico, além das demandas 

rotineiras e emergenciais; 

 Aguardando a SINFO desenvolver o Módulo para devidas implentações 

Aguardar tempo de conclusão da SINFO. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Reservar um calendário específico para a realização das demandas do 

Planejamento Estratégico 2016. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT 

 

Ação 31: Desenvolver o módulo do QVT no SIGRH 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Verificar junto à SINFO o desenvolvimento do 
módulo "Qualidade de Vida no Trabalho"  

ABR/16 Em atraso 

Validar o módulo criado e sugerir 
alterações/inclusões  

MAI/16 a 
SET/16 

Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 0% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de validação do módulo  

 

Dificuldades: 

 Segundo informações de Thayse/ASSTEC, em e-mail enviado para esta 

Coordenação, embora a solicitação de desenvolvimento do módulo seja de 

18/09/14, ela ainda não foi incluída na lista de prioridades para o ano de 

2016. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Direção/DAP 

 

Ação 32: Garantir o alinhamento dos dados inseridos nos sistemas SIGRH e SIAPE 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Reunião com a Assessoria 
Técnica/PROGESP para definir os 
procedimentos de integração entre 
SIGRH e SIAPE 

 

 

Março/2016 Realizado 

Pôr em prática as ações de melhoria que 
foram definidas na reunião (contínuo) 

Março a 
Dezembro/2016 

Em 
andamento 

Acompanhamento dos registros nos Sistemas 
após os cadastros das informações (contínuo) 

Março a 
Dezembro/2016 

Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 0% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Quantidade de divergências eliminadas;  

Dados cadastrados no SIGRH / Dados cadastrados no 
SIAPE. 

 

 

Dificuldades: 

 Encaixar essa atividade na rotina. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Realizar essa atividade em conjunto com outros setores envolvidos. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPCC/DAP e CPAP/DAP 

 

Ação 33: Garantir o cadastro tempestivo de todos os atos de admissão, 

desligamento, aposentadoria, pensão 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Acompanhar os procedimentos 
estabelecidos para o cumprimento do 
prazo legal do cadastro dos atos. 
(semanalmente) 

 

 

MARÇO a 
DEZEMBRO/2016 

Em 
andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 0% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Quantidade de atos de admissão cadastrados no prazo 

legal por mês. 

98% 

Quantidade de atos de desligamento cadastrados no 

prazo legal por mês. 

84% 

Quantidade de atos de aposentadoria cadastrados no 

prazo legal por mês. 

99% 

Quantidade de atos de pensão cadastrados no prazo legal 

por mês. 

95% 

 

Dificuldades: 

 Admissões – encontramos dificuldades no cadastro das admissões nos 

meses de setembro e outubro, considerando alguns processos que 

envolviam impedimentos de cadastro na folha sendo necessário resolver 
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junto ao MPOG. Desligamentos – durante o mês de setembro ocorreram os 

cadastros de alguns contratos temporários que não renovaram em janeiro, e 

não foram informados no devido período. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Divisão das atividades com a equipe. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPCC/DAP 

 

Ação 34: Efetivar o controle dos afastamentos dos servidores efetivos através do 

SIGRH 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definição da rotina para acompanhamento e 
controle dos afastamentos 

Mar/16 Em atraso 

Acompanhar semanalmente o módulo para 
identificar os afastamentos a vencer 

Mar a 
Dez/16 Em atraso 

Elaboração e encaminhamento de 
Memorando para o Servidor cobrando a 
confirmação do retorno do afastamento 

Maio/16 Em andamento 

Manter atualizado o cadastro dos 
afastamentos 

Maio/16 Em andamento 

Solicitar junto à SINFO, que a notificação ao 
servidor seja realizada dentro do próprio 
SIGRH 

Set/16 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual do acompanhamento dos afastamentos em 
2016. 

 

 

Dificuldades: 

 Otimizar o tempo do servidor que faz o controle, tendo em vista a 

necessidade de concentração para executar a tarefa e que o servidor 

envolvido no trabalho auxilia o atendimento e procedimentos das 

admissões. 

 



RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 2016 DA 
PROGESP – 3º TRIMESTRE 

Página 63 

 

Oportunidades de Melhoria: 

 Divisão da atividade com os membros da equipe. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPCC/DAP 

 

Ação 35: Otimizar as tabelas dos afastamentos e designações no SIGRH 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir e padronizar os códigos de 
afastamentos e designações disponibilizados 
no SIAPE a serem usados no SIGRH 

Ago/16 Em andamento 

Realizar correções das designações ativas e 
as nomenclaturas no SIGRH. 

Ago a 
Set/16 Em atraso 

Realizar as correções dos afastamentos sem 
data “fim real” 

Ago a 
Set/16 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual das tabelas corrigidas de designação em 2016; 100% 

Percentual das tabelas corrigidas de afastamento em 
2016. 

 

 

Dificuldades: 

 A etapa “Definir e padronizar os códigos de afastamentos e designações 

disponibilizados no SIAPE a serem usados no SIGRH” foi concluída a parte 

das designações. Faltam as informações relacionadas aos afastamentos que 

tem como fator de dificuldade inserir as ações necessárias à rotina de 

trabalho, tendo em vista que o servidor responsável trata de assuntos do 

provimento o que demanda um grande atendimento ao público. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Trabalhar com tabelas utilizando dando mais concisos. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPCC/DAP 

 

Ação 36: Aprimorar os processos de designação de função 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Redefinir o mapeamento do processo de 
designação de função 

Set/16 Em atraso 

Implantar as rotinas conforme mapeamento 
definido (contínuo) 

Out a 
Dez/16 Em atraso 

Envio de circular para as Unidades acerca 
dos procedimentos e documentos sobre as 
designações  

Out/16 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de processos de designação dentro do novo 
mapeamento; 

 

Percentual de Unidades notificadas acerca dos 

procedimentos e documentos sobre as designações 

 

 

Dificuldades: 

 Organizar o tempo para efetiva execução da tarefa. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Evitar o recebimento de valores indevidos referente as funções gratificadas 

e evitar as ocorrências dos interstícios nas designações e 

consequentemente a inexistência da Chefia por determinados períodos. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPCC/DAP 

 

Ação 37: Automatizar o pagamento de substituição de função 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Redefinir o mapeamento do processo de 
substituição de função 

Abr/16 Em atraso 

Implantar o mapeamento do processo de 
substituição de função  

Set/16 Em atraso 

Notificar as unidades sobre o novo processo 
de substituição de função 

Set/16 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de processos de substituição de função dentro 
do novo mapeamento; 

 

Percentual de Unidades notificadas acerca dos 

procedimentos e documentos sobre as substituições de 

função. 

 

 

Dificuldades: 

 Organizar o tempo para planejar e definir a reunião. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Aperfeiçoar o processo pela via eletrônica. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPCC/DAP 

 

Ação 38: Automatizar a portaria de progressão por mérito 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir o modelo da portaria de progressão 
por mérito a ser automatizada no SIGRH 

Ago/16 Concluído 

Descrever junto à SINFO a automatização no 
SIGRH 

Ago/16 Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de planejamento do módulo.  

 

Dificuldades: 

 Organizar o tempo para planejar e definir a reunião. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Aperfeiçoar o processo pela via eletrônica. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Setor de Cadastro/DAP 

 

Ação 39: Controle de frequência de servidores 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

ANALISAR RELATÓRIO EXISTENTE NO 
SISTEMA DE SITUAÇÃO DE ENVIO DE 
FREQUENCIA 

MAR/16 CONCLUÍDO 

PLANEJAR ROTINA DE CONTROLE NO SETOR MAR/16 CONCLUÍDO 

REVISAR JUNTO Á SINFO O MECANISMO DE 
NOTIFICAÇÃO PARA O ENVIO DE FREQUENCIA 

MAR/16 CONCLUÍDO 

PLANEJAR O CONTROLE E 
ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES COM 
EXERCÍCIO EM OUTROS ÓRGÃOS 

ABR/16 EM ATRASO 

CONTROLAR A FREQUENCIA NO SISTEMA 
(MENSAL) 

ABR/16 A 
DEZ/16 

EM ANDAMENTO 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 60% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de frenquencia homologada   
         

88% 

Percentual de frenquencia não homologada e notificada 

 

27% 

 

Dificuldades: 

 Devido ao calendário da folha de pagamento ser mais curto no final do ano, 

passamos 2 meses sem cobrar a freqüência dos departamentos que não 

homologaram. No nosso planejamento do início do ano tínhamos definido 

que a cobrança seria da seguinte forma:  
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o Abriríamos o calendário para homologação de frequencia;  

o As unidades homologavam até o prazo definido;  

o Fecharíamos o calendário para análise do relatório de envio da 

frequencia;  

o Enviaríamos a cobrança para as unidades que não homologaram;  

o Reabriríamos o calendário por mais 2 dias para os retardatários. 

Mas verificamos que a partir da folha de setembro não seria possível 

proceder da mesma forma, tendo em vista que o processamento da folha de 

pagamento tem menor quantidade de dias no fim do ano. 

Decidimos alterar o procedimento de cobrança. Enviamos a cobrança ainda 

com o calendário em aberto, apenas alertando aos departamentos o prazo 

final da homologação. 

 A cobrança no início estava sendo realizada por meio de eletrônico para 

cada unidade. Tendo em vista que a média das unidades que ficam 

pendentes de homologação é 45, tínhamos que encaminhar 45 

memorandos para cada departamento. Solicitamos a Sinfo para criar um 

grupo no SIPAC das unidades que estão com o envio da freqüência 

pendente, para ser encaminhado um único memorando para grupo inteiro. 

O grupo foi feito mas ainda precisa de conferência, pois apresentou nos 

últimos 2 meses departamentos que não estavam com a frequencia em 

falta naquele mês. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Setor de Cadastro/DAP 

 

Ação 40: Aprimorar o controle de férias 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Planejar junto à Sinfo melhorias no módulo 
de férias em relação a perda de direito 

Mar/16 Concluído  

Descrever como deve ser o mecanismo de 
notificação de férias não homologadas 

Mar/16 Em atraso 

Disponibilizar tutorial de férias Jun/16 Em atraso 

Definir metodologia de acompanhamento de 
férias dos servidores que possuem adicional 
de raio-x 

Mai/16 Concluído 

Definir metodologia de acompanhamento de 
férias que estão perto de vencer 

Jun/16 Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 60% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de acompanhamento das férias dos servidores 
que possuem adicional de Raio-x 

100% 

Porcentagem do acompanhamento das férias dos 
servidores estão perto de vencer 

100% 

Número de tutorial de férias disponibilizados - 

 

Dificuldades: 

 Tínhamos programado de realizar a conferência de férias com servidores a 

vencer em Setembro. A primeira definição seria apenas solicitar ao servidor 

a marcar as férias acumuladas. Tendo em vista que o calendário de 

frequencia de setembro foi mais curto, reavaliamos o planejamento e 
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definimos não apenas alertar os servidores e chefias sobre as férias, mas 

marcar as férias de cada servidor para a data limite de gozo: 31/12/2016.  

 Foi retirado um relatório com 103 pessoas sem férias do exercício 2015 

marcadas. Desse número: 

o 48 servidores tiveram suas férias marcadas e não perderam; 

o 8 estão com pendências que impedem o lançamento das férias 

ainda, estamos tentando resolver para que elas não percam. 

o O restante: 49, já tinham férias marcadas no sistema, pois estavam 

cedidos, ou não tinham direito mesmo devido a estarem de licenças.  

 Enfrentamos uma dificuldade em resolver as 8 situações de pendência. 

Algum desses casos é necessário entrar em contato com o servidor, mas 

seus contatos estão desatualizados (inclusive e-mail) nos sistema. Por hora, 

deu para contornar a situação ligamos para os departamentos para 

podermos entrar em contato com o servidor. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Arquivo/DAP 

 

Ação 41: Criar no SIPAC o módulo Assentamento Funcional Digital 

Esta ação foi inviabilizada devido o Decreto 8.539/2015 que trata dos processos 
eletrônicos. 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Planejamento com Equipe envolvida a fim de 
decidir como serão criados os novos 
Assentamentos Funcionais Digitais na UFRN 
(DAP, CPGP/DDP, CCon) 

MARÇO/2016 
 

Elaboração do programa de ação por parte 
da DAP, CPGP/DDP, CCon 

MARÇO2016 
 

Definição de procedimentos para o 
funcionamento sistêmico e físico dos 
Assentamentos Funcionais 

 

 

ABRIL/2016 
 

Realizar reunião com a SINFO a fim de passar 
procedimentos e definir as etapas de criação 
do módulo no SIPAC  

MAIO/2016 
 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Porcentagem de etapa concluída  

 

Dificuldades: 

 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPSA/DAP 

 

Ação 42: Efetivar o controle dos Pagamentos de Encargo Curso e Concurso através 

do SIGRH 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Realizar reunião com a ASTEC para que a 
mesma reapresente o módulo de controle 
dos pagamentos de encargos de Curso e 
Concurso para a equipe da CPSA/DAP 

Abril/2016 Concluído 

Definição da rotina para acompanhamento e 
controle dos pagamentos de encargos de 
Curso e Concurso 

Abril/2016 Concluído 

Elaboração e encaminhamento de 
Memorando para as unidades informando e 
explicando o novo fluxo do processo de 
pagamento de encargos de Curso e Concurso 

Abril/2016 Em atraso 

Cadastrar os pagamentos já efetuados em 
2016 

Abril/2016 Concluído 

Iniciar o uso efetivo do módulo 
 

Maio/2016 Em atraso 

Acompanhar semanalmente o módulo para 
identificar os pagamentos 

Maio a  

Dezembro/2016 
Em Andamento 

Solicitar junto à SINFO, os aprimoramentos 
que surgirão com o uso do módulo 
 

Maio/2016 Em Andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 43% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual do acompanhamento dos pagamentos de 

encargos de Curso e Concurso em 2016. 

0 
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Dificuldades: 

 Ajustes no sistema em relação ao controle anual das horas, que esta 

aceitando implantar mais de 120 horas. Aberto chamado; 

 Ajuste no campo de Aumento de Carga Horária, que só permitia implantar a 

prorrogação quando estivessem estouradas 120 horas, quando pode ser 

feita a qualquer momento. Aberto chamado; 

 Disparar um e-mail para o servidor quando forem lançadas as horas mês a 

mês, para dar tempo de providenciar processo de acréscimo. Este e-mail 

deverá informar quantas horas já gastou e que o limite permitido é de 120 

horas. Aberto chamado; 

 Reduzir quantidade de status para apenas 3: ‘pendente’, ‘autorizado’ e 

‘pago’. Aberto chamado. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Providenciar relatório por Unidade Pagadora, para ser enviado ao 

DCF/PROAD. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Secretaria/DAP 

 

Ação 43: Automatizar a emissão de portarias de concessão de pensão por morte 

NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DESTA AÇÃO  
 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Reunião com Assessoria Técnica/PROGESP 
para definição das regras 
 

MARÇO/2016 Concluído 

Reunião com a SINFO para a solicitação 
do novo serviço 

 

 

ABRIL/2016 Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual do planejamento concluído. 0 

 

Dificuldades: 

 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 44: Implantação de uma Auditoria Preventiva na PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Analisar as políticas e práticas adotadas pela 
PROGESP 

Fev/16 Concluída 

Identificar os processos mais críticos (a partir 
dos riscos) que necessitam de auditorias 
preventivas 

Mar/16 Concluída 

Elaborar cronograma de auditorias 
preventivas 

Mar/16 Concluída 

Realizar Auditorias preventivas 
Mar a 

Dez/16 
Em atraso 

Identificar práticas ou procedimentos que se 
mostrem prejudiciais que devem ser 
corrigidos ou receber melhorias, bem como 
aqueles que são considerados boas práticas 
que devem servir de modelos para os outros 
processos da PROGESP 

Mar a 
Dez/16 

Em atraso 

Descrever ações de correções e melhorias, 
bem como apontar aqueles processos que 
devem servir de modelo para os demais 

Mar a 
Dez/16 

Em atraso 

Acompanhar as ações de correções e de 
melhorias nos procedimentos 

Mar a 
Dez/16 

Em atraso 

Verificar a eficiência e eficácia das ações 
realizadas nos procedimentos 

Mar a 
Dez/16 

Em atraso 

Elaborar Relatório das auditorias realizadas 
Mar a 

Dez/16 
Concluída 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 33% 
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Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de auditorias realizadas 0% 

Percentual de relatórios elaborados 0% 

 

Dificuldades: 

 Diligências de Órgãos de controle externo, bem como internos, 

impossibilitaram a realização de auditorias preventivas no prazo 

estabelecido, uma vez que a demanda inicial dos Órgãos externos 

ocasionaram o direcionamento de esforços do servidor responsável por essa 

ação em atender outras demandas. Percebe-se que ao elaborar o 

cronograma das etapas para implantação desta Ação, não foi observado os 

riscos de fatores externos, mesmo que alinhados com a ação, pudessem 

atrasar o cronograma.  

Oportunidades de Melhoria: 

 Revisão do modelo adotado em 2016, com vistas a priorizar o controle 

preventivo. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPAP/DAP 

 

Ação 45: Efetivar o acompanhamento do relatório de batimento do SISOBI 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Analisar mensalmente relatório SISOBI x 
SIAPE 

MARÇO a 
DEZEMBRO/2016 

Em andamento 

Atualizar os dados no SIAPE dos 
pensionistas falecidos de acordo com as 
informações do relatório de batimento 
SISOBI x SIAPE  

MARÇO a 
DEZEMBRO/2016 

Em andamento 

Atualizar no SIAPE os dados dos 
servidores falecidos  

MARÇO a 
DEZEMBRO/2016 

Em andamento 

Efetuar os ajustes financeiros 
MARÇO a 

DEZEMBRO/2016 
Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 0% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Quantidade de ocorrências excluídas do relatório por mês. 81% 

 

Dificuldades: 

 Necessidade de certidão de óbito para exclusão do servidor falecido. 

Relatório do SISOBI extraído do SIAPENet não é atualizado após a exclusão 

do servidor ou pensionistas, demandando sempre nova conferência. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Efetuar controle do relatório em pasta/local específico; 

 Colocar na rotina mensal do setor. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: PROGESP 

 

Ação 46: Ampliar a divulgação dos direitos do servidor 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Finalizar a revisão da Carta de Serviços junto à 
SEDIS 

Abr/16 Em atraso 

Divulgar a Carta de Serviços através de 
workshops, eventos e Seminário de Integração 

Maio a 
Dez/16 

Em atraso 

Analisar e definir os direitos a serem divulgados 
por meio de lembretes no sistema 

Abr/16 Em atraso 

Implantar a divulgação dos direitos no SIGRH e 
Portal junto à SINFO 

Maio a 
Dez/16 

Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 0% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de eventos de divulgação realizados; 0 

Número de lembretes implantados no Sistema 0 

 

Dificuldades: 

 Tempo de retorno das solicitações junto às unidades. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Sistematizar reuniões com a SEDIS. 

 

 

 



RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 2016 DA 
PROGESP – 3º TRIMESTRE 

Página 80 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPAP/DAP 

 

Ação 47: Analisar os processos de revisão de aposentadoria sobrestados 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Revisar análise os processo da EC 70 MARÇO/2016 Concluído 

Atualizar processos da EC 70 no SIAPE  
ABRIL a 

JUNHO/2016 
Concluído 

Revisar a aplicação do art. 192, II, L 
8.112/1990 (diferença para Classe 
Titular ou Associado) 

ABRIL a 
MAIO/2016 

Em atraso 

Efetuar cálculos de processos referentes 
a exercícios anteriores 

JUNHO a 
NOVEMBRO/201

6 

Em 
andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 50% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de processos concluídos por mês 98% 

 

Dificuldades: 

 Enorme quantidade de processos/situações diferentes no que se refere ao 

pagamento da vantagem do art. 192, Lei nº. 8.112/1990; 

 Alteração de entendimento do TCU, CGU e MPOG; 

 Demanda de auditoria da CGU (Trilha nº. 69), com cerca de 500 situações 

diferentes para análise, o que fez atrasar o cronograma; 
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 Demanda extras para atualização do SIAPE/SIGEPE (Art. 193 e Alteração da 

Fundamentação legal de todos os aposentados), o que fez atrasar o 

cronograma; 

 Greve dos servidores e ocupação da Reitoria no mês de Novembro/2016, o 

que agravou o atraso do serviço, em virtude dos dias paralisados e 

prioridade às demandas da folha de pagamento. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Marcar reunião com Direção, CAPROC, CPAP, SAP e PROGESP para 

uniformização da aplicação da art. 192, II, L 8.112/1990, em face das notas 

técnicas do MPOG, da nova decisão do TCU quanto à decisão judicial que 

assegurou o pagamento aos servidores aposentados por invalidez. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CPSA/DAP 

 

Ação 48: Aprimorar o cumprimento das atualizações das decisões judiciais 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Reunião com as equipes envolvidas Abril/2016 Concluído 

Divisão de tarefas Abril/2016 Concluído 

Otimização dos procedimentos Abril/2016 Concluído 

Definição de estratégias Abril/2016 Concluído 

Efetivação das atualizações de rubricas 
Agosto a 

Dezembro/2016 
Em 

andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 80% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de códigos de ação atualizados por mês. 10 

 

Dificuldades: 

 Mudança do entendimento do Tribunal de Contas da União quanto à 

absorção e descongelamento das horas extras incorporadas e planos 

econômicos; 

 Quantidade de códigos de ação e quantidade de etapas a serem cumpridas 

para efetuar a atualização. Necessidade de espera de ação do MPOG e MEC, 

bem como constantes alterações dos procedimentos por tais órgãos. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Digitalização dos documentos, divisão em pastas eletrônicas. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAC 

 

Ação 49: Aperfeiçoar o Controle Interno de Acumulação de Cargos – Provimento 

Em virtude da mudança de coordenador do setor e do não acompanhamento da 
equipe, esta ação foi alterada. No campo “oportunidades de melhoria” segue o novo 
plano de ação e seu acompanhamento parcial. 
 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Operacionalizar o fluxo de acumulação 
de cargos 

Mar a Dez/16 
 

Aperfeiçoar a planilha de controle de 
acumulação de cargos junto à ASTEC 

Mar/16 
 

Atualizar a planilha de controle de 
acumulação retroativo a Janeiro/2016 

Mar/16 
 

Registrar e controlar as notificações, 
diligências e conclusão dos processos, 
temporariamente por meio de planilhas 

Jan a Dez/16  

Desenvolver o módulo de controle de 
acumulação de cargos no SIGRH, junto à 
SINFO 

Jul/16  

Controlar os processos de acumulação 
de cargos pelo SIGRH, vinculando ao 
Módulo de Concursos 

Ago a Dez/16  

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de processos analisados de servidores 
nomeados (Número de processos analisados x Número 
de Servidores Nomeados); 

 

Percentual de processos registrados na planilha de 
controle (Número de processos registrados x Número 
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de processos demandados); 

Percentual do fluxo desenvolvido no sistema  

 

Dificuldades: 

  

Oportunidades de Melhoria: 

Diante do explicitado, segue nova ação da Coordenadoria e seu acompanhamento 

parcial: 

Ação: Analisar os processos pendentes de andamento, referentes às auditorias do 

Tribunal de Contas da União e da (extinta) Controladoria-Geral da União 

Cronograma: 

Etapas Período 

Levantamento dos processos referentes às 
auditorias do TCU e da CGU, que estão pendentes 
de andamento. 

De 24 a 
27/10/2016 

Analisar os autos dos cadernos processuais 
escolhidos, com fins de filtrar os que estão prontos 
para serem despachados, visando ao 
prosseguimento nos respectivos feitos.  

De 31/10  a 
04/11/2016 

Guardar no armário os processos que deverão 
continuar sobrestados na CAC/PROGESP. 07 a 08/11/2016 

Elaborar despachos nos processos filtrados, dando 
prosseguimento ao feito. 

De 09/11 a 
02/12/2016 

 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Contagem dos processos despachados ao findar de 
cada sexta-feira 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAC 

 

Ação 50: Acompanhar e Controlar as acumulações de cargos dos servidores já 

pertencentes ao quadro 

Em virtude da mudança de coordenador do setor e do não acompanhamento da 
equipe, esta ação não foi preenchida.  
 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Operacionalizar o fluxo de 
acompanhamento de acumulação de 
cargos 

Mar a Dez/16 
 

Solicitar as declarações ainda não 
registradas no SIGRH 

Mar/16 
 

Analisar as declarações com indícios de 
vínculo/exercício de outra atividade 

Jun/16 
 

Desenvolver o módulo de controle de 
acumulação de cargos no SIGRH, junto à 
SINFO 

Jul/16  

Solicitar a renovação das declarações 
de acumulação de cargos por meio do 
módulo no SIGRH 

Nov/16  

Controlar os processos de acumulação 
de cargos pelo SIGRH. 

Ago a Dez/16  

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de solicitações realizadas;  

Percentual de declarações analisadas;  

Percentual do fluxo desenvolvido no sistema;  



RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 2016 DA 
PROGESP – 3º TRIMESTRE 

Página 86 

Percentual de declarações solicitadas.  

 

Dificuldades: 

  

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAS/DAS 

 

Ação 51: Tenda Social 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

CAMPANHAS DE PROMOÇÃO A SAÚDE – 1ª 

etapa 

Fev e 

abril/2016 
Concluído 

CAMPANHAS DE PROMOÇÃO A SAÚDE – 2ª 

etapa 
Maio 2016 Concluído 

CAMPANHAS DE PROMOÇÃO A SAÚDE – 3ª 

etapa 

Out e Nov 

2016 
Concluido 

VACINAÇÃO ITINERANTE DOS SERVIDORES – 

1ª etapa 
Março 2016 Concluido 

VACINAÇÃO ITINERANTE DOS SERVIDORES – 

2ª etapa 

Mar a dez 

2016 
Concluido 

VACINAÇÃO ITINERANTE DOS SERVIDORES – 

3ª etapa 

Mar a dez 

2016 
Concluido 

PROJETO DA HIPERBETES – 1ª etapa 

Abril 2016 

Jan a dez 

2016 

Concluido 

PROJETO DA HIPERBETES – 2ª etapa 

Maio a 

Nov.2016, 

exceto julho 

Em Andamento 

PROJETO DA HIPERBETES – 3ª etapa Nov 2016 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 78% 
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Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de etapas concluídas do projeto HIPERBETES 67% 

Percentual de etapas concluídas de Vacinação Itinerante 

do servidor. 

100% 

Percentual de etapas concluídas de Campanhas de 

Promoção a Saúde 

167% 

 

Dificuldades: 

 Permanecemos durante os demais meses do ano de 2016, sem 

abastecimento da vacina contra a gripe, por parte da SMS, não conseguimos 

seguir por completo o cronograma previsto da Campanha contra Gripe, no 

entanto realizamos Vacinação itinerante no setores de trabalho para 

atualização do esquema vacinal dos servidores contra tétano, difiteria, 

hepatite B, sarampo, rubéola e caxumba; 

 Conflito dos horários da agenda do carro ainda persiste, para cumprir o 

cronograma agendado da Tenda Social, em virtude da grande demanda de 

atividades externa da DAS, para apenas um veiculo; 

 Mesmo diante do contato prévio com gestores e secretárias de unidade, 

para agendamento e comunicação/informação dos servidores da mesma, 

sobre  a realização da Tenda social em dia marcado, observamos que a 

divulgação por parte dos setores é insuficiente e ineficaz limitando o 

número de servidores atendidos, haja vista não estarem portando os cartões 

de vacina, alegando muitas vezes o desconhecimento da ação; 

 Devido a greve geral, as Tendas Sociais de Novembro foram prejudicadas, 

tanto para as ações da Vacinação itinerante, como projetos de promoção a 

saúde e Comemoração do Dia Mundial de controle da diabetes. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Aquisição de novo tensiômetro digital para mensuração da pressão arterial 

durante as Tenda Sociais; 
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 Aquisição de um segundo veiculo com motorista para dar suporte a todas as 

equipes em trabalhos externo a DAS; 

 Maior envolvimento dos gestores e secretariados das unidades de lotação 

da UFRN, no sentido de divulgação prévia das Tendas Sociais entre os seus 

servidores; 

 Reposição de pessoal para DAS, diante das possíveis aposentadorias 

previstas para 2017; 

 Elaborar cronograma anual para retorno de conclusão dos esquemas de 

vacinação, com administração doses subsequentes das vacinas; 

 Ampliação das ações desenvolvidas na sala de espera da DAS, com 

utilização de dinâmica lúdica (fantoche), para trabalhar diversas temáticas 

de saúde; 

 Estudo, elaboração e construção do projeto de Prevenção e Controle do 

Tabagismo na UFRN, em fase inicial em parceria com a SMS e SES. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAS/DAS 

 

Ação 52: Curso de Gestante - Gestante Ativa, Bebê Saudável! 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Planejamento e elaboração de cronograma 1º 

semestre. 

Março/201

6 
Concluído 

Períodos de Inscrição para o curso do 1º 

semestre e respectiva divulgação junto a 

AGECOM e PQVT. 

abril/2016 Concluído 

Realizar curso de gestante no primeiro semestre 

junto com a COAPS, COPS, COVEPS . 

abril a 

junho/2016 
Concluído 

Planejamento e elaboração de cronograma 2º 

semestre. 

- julho 

2016 
Concluído 

Períodos de Inscrição para o curso do 2º 

semestre e respectiva divulgação junto a 

AGECOM e PQVT.  

agosto 

2016 
Concluído 

Realizar curso de gestante no segundo 

semestre junto com a COAPS, COPS, COVEPS.  

agosto 

2016 

Concluído 

Consolidar e avaliar os resultados . 
novembro 

2016 

Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Numero de cursos realizados no ano de 2016 100% 
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Dificuldades: 

 Na avaliação dos instrutores, a redução da carga horária para 20 horas, foi 

insuficiente para a quantidade de informações a serem repassadas as 

gestantes; 

 A instrutora que ministra módulo referente a Nutrição da genitora e 

lactante,  continua afastada para Doutorado; 

 Conseguido outra instrutora para o módulo citado acima, porém por motivo 

de saúde da mesma, a realização do módulo foi adiado; 

 Na avaliação das gestantes o módulo Atividade Física na Gravidez, deveria 

ocorrer no inicio do curso, preferencialmente segundo módulo. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Readequamos novamente a carga horária do curso, para 30 horas, 

objetivando melhorar o repasse de informações para gestantes nos 

módulos; 

 Adquirido através do Departamento de Enfermagem, um manequim bebê 

para as aulas práticas do curso; 

 Necessidade de imprimir novas Cadernetas da Gestante para suprir os 

cursos futuros; 

 Parceria com o Departamento de Nutrição, para viabilizar instrutora para 

ministrar o módulo de  Nutrição da genitora e lactante, enquanto a 

nutricionista da DAS esta afastada. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAS/DAS 

 

Ação 53: Implementar o projeto de enfrentamento ao sobrepeso e à obesidade para 

servidores da UFRN 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Elaboração de instrumento padrão para 

acompanhamento dos resultados. 

Fevereiro 

2016 
Concluído 

Divulgação do projeto no âmbito da UFRN. 
Março 

2016 
Concluído 

Inscrição de servidores dentro dos critérios de 

inclusão (IMC ≥ 30) , ou mediante 

encaminhados médico e nutricionista. 

Março 

2016 
Concluído 

Início do acompanhamento  de grupo e 

individual dos servidores pelo médico 

endocrinologista e Nutricionista. 

Abril 2016 Concluído 

Referência e contra-referência dos servidores 

para participar das modalidades de Atividade 

Física, do Programas Qualidade de Vida no 

Trabalho.  

Abril a 

Dezembro 

de 2016 e 

Fevereiro a 

Março de 

2017 

Em andamento 

Realização de encontros quinzenais de 

orientações dadas pelos profissionais 

envolvidos e relatos dos servidores de 

experiências negativas e positivas e como 

essas experiências podem ser incorporadas no 

dia-a-dia dos demais envolvidos. 

Abril a 

Dezembro 

de 2016 e 

Fevereiro a 

Março de 

2017. 

Em andamento 

Encerramento das atividades de grupo  Abril 2017 - 

Avaliação dos resultados  Abril 2017 - 
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Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 50% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de servidores acompanhados no projeto 100% 

 

Dificuldades: 

 Permanece em aberto a dificuldade de aquisição de tensiômetro digital 

(requisição 4652/2016), devido a burocracia da licitação; 

 O índice de absenteísmo ainda elevado por parte dos participantes; 

 Limitação no processo de acompanhamento linear do servidor, junta ao 

atendimento da  equipe multiprofissional, pois não dispomos de um 

prontuário único interligado, bem como nas práticas de atividade física. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Para o próximo ano, ampliar o número de vagas oferecidas no projeto, tendo 
em vista o número de 18 servidores em situação de espera; 

 Manter parceria com o PQVT, DEF, e DENUTRE; 

 Segundo semestre os encontros passaram a ser mensal, visando contribuir 
para melhor vinculação e freqüência dos participantes. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAS/DAS 

 

Ação 54: Ampliação e reestruturação dos atendimentos de saúde da Coordenadoria 

de Atenção à Saúde do Servidor - CAS 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Reuniões com equipe da SAE/PROAE, para 

definição de fluxo e quantitativo de 

disponibilidade de atendimento (mensal). 

Janeiro a 

abril/2016 Concluído 

Nomeação de médico psiquiatra, para atender 

alunos. 
Janeiro 2016 Concluído 

Nomeação de médica-área, para a CAS.  
fevereiro 

2016 Concluído 

Aquisição dos materiais e insumos 

odontológicos pela PROAE.  
junho 2016. Em atraso 

Construção e Implantação do novo fluxo de 

encaminhamento dos alunos para 

atendimento médico e nutricional junto à 

PROAE.   

abril 2016 Concluído 

Construção e Implantação do novo fluxo de 

encaminhamento dos alunos para 

atendimento odontológico junto à PROAE. 

julho 2016 Concluído 

Elaboração do documento que tornará novo 

fluxo de atendimento da CAS para alunos 

sistematizado, junto a ASTEC. 

setembro 

2016 Em atraso 

Realizar atendimento odontológico aos 

servidores, dependentes e alunos. 

Maio à 

dez/16 Concluído 

Realizar atendimento médico aos servidores, 

dependentes e alunos.   
Jan à dez/16 Concluído 

Realizar atendimento Nutricional dos fev à dez/16  

Concluído 
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servidores, dependentes e alunos . 

Realizar atendimento de enfermagem aos 

servidores, dependentes e alunos. 
jan à dez/16 concluído 

Realizar atendimentos de pequenas urgências 

na CAS.  

Jan a 

dez/2016 concluído 

Divulgação do fluxo para a comunidade 

acadêmica junto à AGECOM. 
Abr/2017 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 77% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de alunos atendido pela odontologia no ano de 

2016 

88% 

Número de alunos atendido pela medicina no ano de 

2016 

82% 

Número de alunos atendido pela nutrição no ano de 2016 57% 

Número de alunos atendido pela Enfermagem no ano de 

2016 

100% 

Número de alunos atendido com pequenas urgências em 

2016 

100% 

Número de servidor atendido pela odontologia no ano de 

2016 

74% 

Número de servidor atendido pela medicina no ano de 

2016 

89% 

Número de servidor atendido pela nutrição no ano de 

2016 

55% 

Número de servidor atendido pela Enfermagem no ano de 

2016 

100% 

Número de servidor atendido com pequenas urgências 

em 2016 

100% 
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Número de dependente atendido pela odontologia no ano 

de 2016 

00% 

Número de dependente atendido pela medicina no ano de 

2016 

86% 

Número de dependente atendido pela nutrição no ano de 

2016 

64% 

Número de dependente atendido pela Enfermagem no 

ano de 2016 

100% 

Número de dependente atendido com pequenas 

urgências em 2016 

100% 

Número de terceirizado atendido pela medicina e nutrição 

em 2016 

- 

Número de terceirizado atendido pela Enfermagem no 

ano de 2016 

- 

Número de terceirizado atendido com pequenas urgências 

em 2016 

- 

 

Dificuldades: 

 Crescente a demanda de atendimento a alunos e terceirizado; 

 Permanece em processo de negociação com a PROAE, o repasse dos 

recursos financeiros, referente ao atendimento dos alunos na CAS/DAS, 

porém ainda sem ocorrer o efetivo repasse; 

 Em decorrência da indisponibilidade de tempo para o preenchimento da 

planilha do Dropbox da ASTEC, permanecem pendentes algumas demandas 

do módulo de saúde do SIGRH; 

 Permanece as dificuldades referentes ao Pronto Atendimento de aluno 

menor de idade, em situação de vulnerabilidade, sem responsável legal, na 

cidade Natal, ficando a cargo da equipe de saúde da DAS os 

encaminhamentos de urgência, onde a equipe da CASE/PROAE, toma ciência 

do caso, mas não tem resolutividade, diante da situação; 
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 Absenteísmo por motivo de saúde de alguns profissionais médicos, 

nutricionista e odontólogos, gerando remarcação freqüente do 

agendamento; 

 Encaminhamento de alunos para  atendimento médico pela PROAE sem 

agendamento prévio, como ação rotineira para compensar a 

indisponibilidade de agenda; 

 A PROAE encaminha rotineiramente alunos para o pronto-atendimento, 

mesmo não sendo caso de urgência; Isto ocorre, muito provavelmente, 

como estratégia para driblar a indisponibilidade de vagas para consultas na 

agenda dos médicos, o que causa muitos transtornos na recepção e serviços 

relacionados; 

 Dificuldade em adquirir material e medicação, em virtude do pouco 

quantitativo de produto e pequeno valor da compra, conforme demanda de 

consumo do setor. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Maior envolvimento dos profissionais da assistência, nas projetos de 

promoção a saúde da DAS (Projeto PESO, Vida com Maturidade, Curso de 

Gestante, HIPERBETES, Tenda Social, entre outros...); 

 Módulo Saúde do SIGRH, realizado melhorias no agendamento, ampliado 

para a utilização para enfermagem e 3 médicos em caráter experimental; 

 Priorizar o preenchimento da planilha do Dropbox (Thayse), para 

continuidade da construção de novas etapas, melhorias e ajustes na versão 

do SIGRH módulo saúde; 

 Redução do numero de atendimento a terceirizados, mediante 

encaminhamento do mesmo para serviço da rede SUS, visando o melhorar a 

atenção a saúde dos alunos, servidores e dependentes; 

 Fechar negociação com a PROAE, para definição orçamentária referente aos 

atendimentos de alunos na DAS; 

 Possibilidade de nomeação/remoção de servidor administrativo ou 

recepcionista, para trabalhar na recepção principal da DAS; 

 Possibilidade de nomeação mais médicos clinico geral para atendimento de 

alunos, devido a grande demanda; 
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 Procurar estratégia para melhorar processo de aquisição de material e 

medicamento, via DMP. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: COVEPS/DAS 

 

Ação 55: Intensificar as ações de sensibilização para a realização dos exames 

periódicos entre os servidores da UFRN, com campanha de divulgação no campus 

central e no interior 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Convênio para a realização dos exames 
laboratoriais e complementares, viabilizando 
o atendimento dos servidores lotados no 
interior do Estado.  

Jan/16 a 
Abril/16 

Concluído 

Atendimento dos servidores que confirmaram 
o exame periódico pelo médico do trabalho e 
emissão do ASO (Atestado de Saúde 
Ocupacional).  

Fev/16 a 
Jan/17 

Em andamento 

 

Orientação com o passo a passo, para a 
confirmação do exame, emissão das guias e 
preenchimento do histórico ocupacional no 
portal SIGEPE – servidor. 

Fev/16 a 
Jan/17 

Concluído 

Vincular as atividades oferecidas pelo 
programa qualidade de vida Viver em 
Harmonia, à conclusão dos exames 
periódicos pelo servidor.                                                                            

Fev/16 a 
Dez/16 

Em andamento 

 

Convocação dos servidores ativos da UFRN 
para a realização do Exame Periódico em 
2016  

Março/16 a 
Jul/16 

Concluído 

 

Busca ativa de servidores com deficiência 
para a realização de Exames Periódicos 

Março/16 a 
Dez 16 

Em andamento 

 

Fortalecimento dos programas de promoção 
à saúde na UFRN a partir do diagnóstico da 
saúde dos servidores através do Exame 
Periódico -  

Abr/16 a 
Dez/16 

Em andamento 

 

Vincular os atendimentos oferecidos na CAS 
à conclusão dos exames periódicos pelo 
servidor  

Mai/16 a 
Out/16 

Concluído 
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Campanhas de sensibilização dos gestores e 
servidores para a realização dos exames 
periódicos, através dos meios de 
comunicação da UFRN, com apoio do 
programa de qualidade de vida Viver em 
Harmonia.   

Mai/16 a 
Out/16 

Concluído  

 

Realizar campanha de divulgação em 
parceria com Minuto Progesp, a SINFO e a 
COMUNICA. 

Mai/16 a 
Dez 16 

Concluído 

Divulgação dos exames periódicos no 
Seminário de Integração 

Fev/16, 
Jun/16 e 
out/16 

Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 64% 

Indicador: 

Indicador: 55.01 

Nome do Indicador % Conclusão 

NÚMERO DE SERVIDORES COM ATESTADO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL FORA DO PRAZO DE VALIDADE ATÉ JULHO 

DE 2016 CONVOCADOS  

114% 

 

Dificuldades: 

 Não apresentou dificuldades em termos de quantitativo de servidores 

convocados até o presente momento; 

 Dificuldades inerentes à operacionalização do sistema para convocação por 

grupo de risco; 

 A ausência de relatórios administrativos do SIAPE-órgão dificulta a gerência 

dos Exames Periódicos; por exemplo, não conseguimos fazer um relatório de 

quantos servidores por UORG foram convocados. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Convocados 4479 servidores, até julho. A meta estabelecida era de 4.377, 

sendo ultrapassada em 2%. A estimativa foi elaborada com base no número 

de ASO vencidos até o mês de julho. O número maior de convocações 

ocorreu pela necessidade de convocar novos servidores nomeados em 

concurso, antecipar convocações de alguns servidores com avaliação de 
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capacidade laborativa e demais servidores com data próxima ao vencimento 

para tempo hábil de conclusão até o final do ano; 

 Em setembro 79 servidores foram convocados. Nos meses de outubro e 

novembro não houve convocação, pois todos os servidores já haviam sido 

convocados. Meta ultrapassada em 14% com a convocação de 4978 

servidores até setembro; 

 As convocações para os exames periódicos são realizadas através do SIAPE, 

pelo e-mail cadastrado do servidor. Por isso, faz-se necessário buscar uma 

estratégia para atualizar o e-mail cadastrado no sistema SIAPE, pois quando 

o servidor atualiza o endereço eletrônico no SIGRH essa informação não 

migra para o SIAPE; 

 Divulgar que o SIGEPE oferece opção de atualização de e-mail, pelo próprio 

acesso do servidor; 

 Memorando são enviados para todas as chefias contendo relação nominal 

de servidores convocados e planilha para assinatura com ciência do 

servidor. Solicitamos a devolutiva desses memorandos, o que se tornou uma 

estratégia satisfatória. Tal ação contemplou a demanda de redução de 

papel, uma vez que não são mais emitidas cartas de convocação 

individuais. 

 

Indicador: 55.02 

Nome do Indicador % Conclusão 

NÚMERO DE SERVIDORES QUE ASSINARAM TERMO DE 

CONSENTIMENTO 
95% 

 

Dificuldades: 

 De 4.899 servidores convocados para os Exames Periódicos, 2590 

servidores confirmaram a realização. Desses, 949 encontram-se concluídos, 

266 pendentes, e 1375 iniciaram algum exame laboratorial ou apenas 

confirmaram no sistema, mas não realizaram consulta com médico do 

trabalho. Observa-se que 2309 servidores não se pronunciaram em relação 

à convocação para os exames periódicos em saúde; 
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 Baixa adesão dos servidores ao Exame Periódico. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Encaminhar por e-mail, link de vídeo com tutorial de acesso ao SIGEPE para 

os servidores; 

 A partir de agosto de 2016, foi sistematizada a busca ativa de servidores 

nos setores de trabalho, em conjunto com as tendas sociais, para orientá-los 

sobre os exames periódicos, colhendo assinaturas de termo de 

consentimento ou desistência e enviando as guias por e-mail; 

 Vinculação das atividades oferecidas pelo Programa Qualidade de Vida - 

Viver em Harmonia, à conclusão dos Exames Periódicos pelo servidor; 

 Observamos a existência dos encaminhamentos nos processos de trabalho, 

mas não dispomos de formas para acompanhar de forma sistemática 

quantitativos e efetividade das condutas. 

 

Indicador: 55.03 

Nome do Indicador % Conclusão 

NÚMERO DE SERVIDORES QUE ASSINARAM TERMO DE 

DESISTÊNCIA 
42% 

 

Dificuldades: 

 O Decreto 6.856/2009 não estabelece obrigatoriedade na realização do 

exame periódico; 

 05 servidores assinaram termo de desistência. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Realizar campanha de sensibilização através dos meios de comunicação da 

UFRN. 
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Indicador: 55.04 

Nome do Indicador % Conclusão 

NÚMERO DE CAMPANHAS REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO 

DOS EXAMES PERIÓDICOS 
350% 

 

Dificuldades: 

 Ausência de material institucional de ampla divulgação. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Realizar campanha de sensibilização através dos meios de comunicação da 

UFRN; 

 Busca ativa nos locais de trabalho dos servidores; 

 Capacitação para os profissionais da equipe para o desenvolvimento de 

estratégias criativas para divulgação dos exames periódicos; 

 Campanhas itinerantes estão sendo realizadas no campus central em 

conjunto com a Tenda Social, conforme cronograma mensal; 

 No mês de outubro foram realizadas viagens para Macaíba, Santa Cruz, 

Currais Novos e Caicó. Equipe com assistente administrativo, técnico de 

enfermagem, enfermeiro e médico do trabalho foi disponibilizada para 

divulgar os Exames Periódicos no interior. Foram realizadas orientações, 

confirmados exames, entregue guias e realizadas consultas com médico do 

trabalho. A experiência foi avaliada como satisfatória. 

http://mesdoservidorufrn1.hospedagemdesites.ws/category/programacao/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://mesdoservidorufrn1.hospedagemdesites.ws/category/programacao/
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Indicador: 55.05 

Nome do Indicador % Conclusão 

NÚMERO DE SERVIDORES COM EXAME PERIÓDICO 

PENDENTE 
4% 

 

Dificuldades: 

 A não adesão dos servidores devido à quantidade de exames determinados 

para conclusão da avaliação dos exames periódicos; 

 Necessidade de exames adicionais solicitados apenas no momento da 

consulta pelo médico do trabalho, avaliações ambientais, de acordo com o 

risco ocupacional e laudos de médicos assistentes em caso de 

comorbidades; 

 266 servidores estão na situação pendentes até novembro. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Sensibilizar os servidores quanto à importância dos exames preconizados; 

 A admissão de um servidor que acompanha os casos PENDENTES tem 

resultado em conclusão de Periódicos. Diariamente é realizada busca ativa 

da situação desses servidores, a pendência é reiterada por contato 

telefônico e/ou e-mail.  

 

Indicador: 55.06 

Nome do Indicador % Conclusão 

NÚMERO DE AGENDAMENTOS DE CONSULTA PARA O 

MÉDICO DO TRABALHO 
72% 

Meta: 540 por trimestre.  

 

Dificuldades: 

 A resistência dos servidores em aderir aos exames periódicos; 
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 Afastamento parcial de uma médica para doutorado e uma médica de 

licença gestante desde setembro, refletindo na meta geral; 

 Sistema não fornece meios para acompanhamentos, todos feitos de forma 

manual em planilha do Excel; 

 Alguns servidores aderiram a greve dos técnicos administrativos no terceiro 

trimestre.  

Oportunidades de Melhoria: 

 Sensibilizar os servidores quanto à importância da consulta com o médico 

do trabalho para conclusão da avaliação de saúde; 

 Buscar as causas do não comparecimento dos servidores, através de 

pesquisa de opinião; 

 O treinamento proposto no relatório do primeiro trimestre, de um servidor 

da equipe para acompanhar a agenda de marcação diariamente, tem 

demonstrado maior aproveitamento do número de vagas existentes; 

 Os agendamentos do terceiro trimestre (setembro a novembro) totalizaram 

402 ,correspondendo a 72% da meta estabelecida. A partir de setembro, 

uma médica do trabalho apresentou licença gestante, corroborando para o 

resultado aquém do estabelecido em planejamento realizado no início do 

ano. 

Sugerimos que o planejamento do próximo ano possa sofrer alterações de 

acordo com as necessidades do setor, para que possamos trabalhar metas 

atingíveis; 

 Até o mês de novembro a meta cumulativa foi alcançada em 72%, o total de 

1562 servidores agendaram consulta para o médico do trabalho, sem 

realizar remarcações. O sistema de agendamento de consultas (pela 

ferramenta da agenda do gmail), não favorece a contagem e análise de 

remarcações; 

 Caso o modelo de planejamento permaneça, sugerimos que as metas de 

2017 sejam estabelecidas de janeiro a novembro, conforme proposta de 

relatório final de 2016, com a finalidade de avaliação real do estabelecido 

no caso das metas anuais. 
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Indicador: 55.07 

Nome do Indicador % Conclusão 

NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS PELO MÉDICO DO 

TRABALHO 
80% 

Meta: 420 por trimestre.  

 

Dificuldades: 

 A resistência dos servidores em aderir aos exames periódicos; 

 Alguns servidores estão realizando apenas os exames, não comparecendo 

para consulta; 

 Um médica do trabalho em afastamento parcial para doutorado e uma 

médica em licença gestante desde setembro. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Sensibilizar os servidores quanto à importância da consulta com o médico 

do trabalho; 

 Buscar as causas do não comparecimento dos servidores, através de 

pesquisa de opinião. 

 

Indicador: 55.08 

Nome do Indicador % Conclusão 

NÚMERO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

CONCLUÍDOS 
66% 

Meta: 360 por trimestre.  

 

Dificuldades: 

 A resistência dos servidores em aderir aos exames periódicos; 

 Redução de disponibilidade das agendas dos médicos do trabalho, em 

virtude das viagens para o mês do servidor. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Sensibilizar os servidores quanto à importância da consulta com o médico 

do trabalho; 

 Buscar as causas do não comparecimento dos servidores, através de 

pesquisa de opinião; 

 O acompanhamento dos relatórios das clínicas e laboratórios conveniados 

tem possibilitado o contato com servidores, que já realizaram algum exame, 

para agendamento de consulta com médico do trabalho; 

 O total de 1.895 exames laboratoriais foram realizados pelos servidores até 

o mês de novembro Muitos servidores têm realizado os exames e não 

comparecido a consulta para conclusão. Diariamente é realizado contato na 

tentativa de obtenção da meta proposta; 

 Atendimento inicial para confirmação dos Periódicos e emissão de guias na 

sala 206, próximo à recepção, objetivando captar os servidores que buscam 

os outros serviços da DAS; 

 Instituídas reuniões mensais com equipe de enfermeiros e médicos do 

trabalho para padronização de rotinas e proposição de melhorias 

qualitativas além das quantitativas.  

 

Dificuldades: 

 A equipe da COVEPS além de gerenciar o exame periódico, também 

coordena a perícia oficial em saúde que atende 33 órgãos federais do 

estado, dividindo a equipe em duas atividades de grande porte; 

 A falta do profissional médico para coordenar a equipe de médicos do 

trabalho. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT 

 

Ação 56: Implantar a avaliação e reavaliação integradas de saúde 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Estruturar a equipe responsável pelas 
avaliações (física,  nutricional e clínica)  

JUL/16 Em andamento 

Adquirir material para realizar a avaliação 
física  

JUL/16 Concluído 

Realizar avaliação física dos servidores  JUN/16 Concluído 

Iniciar a avaliação nutricional  SET/16 Em atraso 

Iniciar a avaliação clínica (endocrinologista, 
cardiologista, etc).  

SET/16 Em atraso 

Incluir as avaliações no módulo "Qualidade 
de Vida no Trabalho" que será desenvolvido 
pela SINFO  

DEZ/16 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 33% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de servidores avaliados  

Percentual de servidores reavaliados  

 

Dificuldades: 

 Falta do módulo integrado do PQVT, o que inviabilizou quaisquer 

encaminhamentos para as avaliações, bem como os registros e 

acompanhamento; até o momento só realizamos a avaliação física e, para 

isso, fazemos uso de uma planilha do Excel. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Desenvolvimento do módulo do PQVT para que se possa dar continuidade a 

essa proposta. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT 

 

Ação 57: Implantar campanha de estímulo-premiação para os servidores que 

realizam atividades físicas 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir os percentuais de assiduidade  JUL/16 Concluído 

Definir se a análise será feita por modalidade 
esportiva ou geral  

JUL/16 Concluído  

Definir a premiação  AGO/16 Em andamento 

Divulgar a campanha para os servidores  
MAR a 
DEZ/16 

Em andamento 

Realizar a premiação  DEZ/16 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 40% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número dos servidores premiados - 

Percentual dos servidores premiados em relação ao 

número dos servidores inscritos 

- 

 

Dificuldades: 

 Em virtude do baixo quantitativo de servidores lotados nesta coordenadoria, 

ficou difícil incorporar esta ação às demandas diárias que estão além das 

previstas no planejamento estratégico; 

 Além disso, o controle da freqüência é feito de maneira manual por meio de 

planilhas do Excel, o que gera um trabalho imenso e retrabalho (à medida 
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que entram ou saem servidores inscritos) no preenchimento e 

acompanhamento das frequências; 

 Definição da premiação, visto que os itens disponíveis no pregão não estão 

condizentes com o intuito dessa proposta. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT 

 

Ação 58: Estruturar e fortalecer a interiorização das ações da CQVT 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Estruturar a equipe responsável em todos os 
campi do interior  

JUL/16 Em andamento 

Definir as atribuições de cada equipe  JUL/16 Em atraso 

Prover os recursos necessários para a 
execução das atividades  

MAR/16 a 
DEZ/16 

Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 33% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de ações ofertadas 100% 

Número dos Campi beneficiados 50% 

 

Dificuldades: 

 Falta de servidores, nos campi, para servirem como multiplicadores das 

ações desta CQVT; 

 Déficit de servidores nesta CQVT, o que ocasiona sobrecarga de atividades 

para os atuais servidores lotados; ocasionando que tais servidores elejam 

uma “ordem de prioridade” das atividades (voltadas para o campus central, 

que possui a maior demanda) ou que “apaguem incêndios”. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Que os campi redesignem servidores para desempenhar a função acima e 

ratifiquem para estes servidores a importância desta atribuição; 

 A CQVT necessita de mais servidores. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: COAPS/DAS (equipe do projeto) 

 

Ação 59: Reestruturação do PROTALENTO (Continuidade da ação de 2015) 

NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DESTA AÇÃO 
 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Encaminhamento das normas para 
apreciação e avaliação da procuradoria 
jurídica 

FEV a 
MAR/16 

Concluído 

Visita aos quiosques 
FEV a 

DEZ/16 
Em andamento 

Reuniões com a comissão de Apoio 
Administrativo à FISURN – CAAF 

FEV a 
DEZ/16 

Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 56% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de visitas aos quiosques  

 

87% 

Número de reuniões com a CAAF(Comissão de Apoio 
Administrativo)   

76% 

 

Dificuldades: 

 Desrespeito às normas do projeto por parte dos expositores. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Reunimo-nos com o Pro-Reitor de Administração para orientações 

concernentes aos procedimentos administrativos para viabilizar a 

organização e cumprimento das normas pelos expositores; As referidas 

orientações estão sendo viabilizadas pelos coordenadores do Programa; 

 Atualização cadastral em andamento. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: COAPS/DAS 

 

Ação 60: Promoção, avaliação e acompanhamento psicossocial no âmbito da UFRN 

NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DESTA AÇÃO 
 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Campanha de promoção à Saúde Mental – 
Janeiro Branco. Ações em Saúde Mental na 
UFRN. 

04 a 29 de 
Janeiro 

Concluído 

Solicitação a COVESP do relatório de 
afastamentos 

FEV/16 Concluído 

Estudo dos relatórios dos afastamentos por 
motivo de doenças referentes à saúde mental 
fornecidos pela COVEPS para fundamentar os 
atendimentos e projetos 

FEV/16 Concluído 

Campanha de promoção à Saúde Mental - # 
zerodiscriminação na UFRN. 

01 a 31 de 
Março 

Concluído 

Intervenção na sala de espera para 
sensibilizar servidores em relação ao dia do 
movimento antimanicomial. 

18 de maio Concluído 

Realizar 01(um) Grupo terapêutico para 
pessoas com transtornos mentais 

FEV/ SET16 

 
Concluído 

Realizar um (1) Grupo operativo para 
transtornos relacionados ao trabalho 

Março a 
junho 

 

Em atraso 

Realizar 01(um) Grupo terapêutico para 
pessoas com transtornos mentais 

ABR/NOV/16 Em atraso 

Palestras em sala de espera de temas 
variados sobre saúde mental 

MAR A 
NOV/16 

Em andamento 

Atendimentos Psicológicos Individuais 
Janeiro a 

dezembro 
Em andamento 

Atendimentos sociais  
Janeiro a 

dezembro 
Em andamento 

Emissão de documentos técnicos psicológicos 
Janeiro a 

dezembro 
Em andamento 

Emissão de documentos técnicos sociais Janeiro a Em andamento 
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dezembro 

Visitas de avaliação e/ou acompanhamento 
do servidor 

Janeiro a 
dezembro 

Em andamento 

Atendimento de orientação e 
encaminhamento ao servidor 

Janeiro a 
dezembro 

Em andamento 

Subsidiar decisão pericial na concessão de 
direitos 

Janeiro a 
dezembro 

Em andamento 

Acompanhamento de servidores com mais de 
500 dias de afastamento  

Fevereiro a 
dezembro 

Em andamento 

Acompanhamento de servidores com 
restrição ao trabalho 

Fevereiro a 
dezembro 

 

Em andamento 

Grupo de apoio a dependentes químicos 
Fevereiro a 
dezembro 

Em andamento 

Grupo de apoio a familiares de dependentes 
químicos 

Fevereiro a 
dezembro 

Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 28% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Quantidade de servidores sensibilizados na campanha 

janeiro branco. (268) 

100 % 

Quantidade de servidores sensibilizados na campanha 

#zerodiscriminação. (324) 

 

100% 

Quantidade de servidores sensibilizados no do dia da luta 

antimanicomial. (114)  

100% 

Número de grupos terapêuticos realizados em 2016 (1  

grupo de enfrentamento a ansiedade social) 

100% 

Número de grupos operativos realizados em 2016.1(1) 0% 

Número de reuniões de grupo de apoio a dependentes 

químicos em 2016 

66% 

Número de reuniões com grupo de familiares de 

dependentes químicos em 2016 

66% 

Número de estudos dos afastamentos por motivo de 

saúde com elaboração de propostas de intervenção 

100% 
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2016.1. (1) 

Quantidade de palestras na sala de espera  100% 

Média de atendimentos psicológicos no ano de 2016 (M = 

97 atend/mês até maio) 

100% 

Média de atendimentos social no ano de 2016 

(M = 47,8 atend/mês até maio) 

66% 

 

Quantidade de documentos psicológicos no ano de 2016  

(M = 5,6 docum/mês até maio – depende da solicitação) 

33% 

Quantidade documentos sociais no ano de 2016 

(M = 4,8  docum/mês até maio – depende da solicitação) 

29% 

Quantidade de visitas no ano de 2016  

(M =7,2 visitas/mês 

38% 

Porcentagem de servidores encaminhados para 

orientações e encaminhamentos em 2016 

100% 

Quantidade de acompanhamentos aos servidores com 

restrição ao trabalho 

39% 

Quantidade de acompanhamentos aos servidores com 

mais de 500 dias. 

51% 

 

Dificuldades: 

 Redução do número de Profissionais do Serviço Social; 

 Dificuldade de agendamento do carro institucional para realização das 

visitas, devido à grande demanda da DAS; 

 Condicionador de ar sem funcionamento na sala de atendimento comum à 

Psicologia e ao Serviço Social, inviabilizando a realização do Grupo 

Operativo para discutir adaptações saudáveis ao ambiente do trabalho; 

 Resistência por parte de alguns gestores em encaminhar servidores 

alcoolistas para o Grupo de Apoio aos Servidores Acometidos pela Doença 

do Alcoolismo-GADA. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Melhor divulgação dos Programas; 

 Aumentar o número de Assistentes Sociais. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT 

 

Ação 61: Fortalecer a política de (re) inserção da pessoa com deficiência no âmbito 

da UFRN 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas de inserção Prazo Status 

Agendar reunião com a CISD para propor 
alterações nos fluxos do processo de 
“Nomeação de pessoas com deficiência”  

JUL/16 Concluído 

Propor alterações no fluxo já existente, 
incluindo a informação da posse 
obrigatoriamente após a avaliação realizada 
pelo médico do trabalho e o 
acompanhamento realizado pela CAA.  

JUL/16 Concluído 

Implementar as etapas do fluxo com as 
mudanças propostas  

AGO/16 - 

Avaliar o funcionamento do fluxo (mensal) 
MAR/16 a 
DEZ/16 

Em andamento 

Agendar reunião com a CISD para definir os 
critérios de "Acompanhamento aos 
servidores com deficiência"  

SET/16 Concluído 

Etapas de (re) inserção Prazo Status 

Solicitar à SINFO dados do censo “xxx”  JUL/16 Concluído 

Agendar reunião com a CISD para propor 
alterações nos fluxos do processo de 
“Reinserção de servidores que adquiriram 
deficiência” 

AGO/16 Concluído 

Implementar as etapas do fluxo com as 
mudanças propostas  

DEZ/16 Concluído 

Avaliar o funcionamento do fluxo (mensal) DEZ/16 - 

Agendar reunião com a CISD para definir os 
critérios de "Acompanhamento aos 
servidores com deficiência"  

SET/16 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 80% 
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Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Quantidade de servidores com deficiência (inserção) que 

passaram pelo fluxo 

100% 

Número de servidores com deficiência (inserção) 

acompanhados 

100% 

Quantidade de servidores com deficiência (reinserção) 

que passaram pelo fluxo 

 

Número de servidores com deficiência (reinserção) 

acompanhados 

 

 

Dificuldades: 

 Ficou sob a responsabilidade da COVEPS/DAS cadastrar os processos de 

Reinserção, mas até o momento não tivemos a informação se tais processos 

foram ou não cadastrados; 

 Em virtude da realização do Mês do Servidor UFRN/2016, realizado no 

período de Outubro/16, não participei mais das reuniões da CISD. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Que o trello possa ser utilizado para quaisquer atualizações e alterações 

referentes a este plano, assim todos os membros tomarão conhecimento do 

andamento das atividades; 

 A política já está em fase de escrita. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: COPS/DAS 

 

Ação 62: Elaboração da Política de SST e Criação da CISST no âmbito da UFRN 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Etapa 1 - Reunião com Mirian para saber o 
status do andamento da política de SST e 
pegar cópia do documento que se encontra 
em andamento  

Mar/16 Concluído 

Etapa 2 - Apresentação do documento para a 
Comissão de elaboração  

Jul/16 
Concluído 

Etapa 3 - Aprovação do CONSAD    Set/16 Concluído 

Etapa 4 - Divulgação para a comunidade 
Acadêmica   

Out/16 
Concluído 

Etapa 5 - Revisão anual junto à comissão e 
coordenadores da DAS  

Nov/16 
Concluído 

Etapa 6 - Aprovação das futuras revisões 
junto ao CONSAD -  

Mar/17 
Concluído 

Etapas da Criação da CISST no âmbito da 
UFRN 

Período 

Etapa 1 (CISST) - Reunião com Mirian para 
saber o status do andamento da Resolução 
que cria e regulamenta a CISST e as Brigadas 
da UFRN 

 Fev/16 Concluído 

Etapa 2 (CISST) - Apresentação do 
documento oficial junto à equipe da COPS - 
DAS para apreciação e melhorias  

Abr/16 Concluído 

Etapa 3 (CISST) - Aprovação junto ao 
CONSAD da Resolução que cria e 
regulamenta a CISST e as Brigadas da UFRN 

Abr/16 Concluído 

Etapa 4 (CISST) - Dimensionamento da 
CISST; 

Mar/16 Concluído 

Etapa 5 (CISST) - Dimensionamento da Abr/16 Concluído 
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Brigada UFRN; 

Etapa 6  (CISST) - Realização de treinamentos 
para CISST  

Set/16 Concluído 

Etapa 7  (CISST) - Realização de treinamentos 
para a Brigada  

Mar/17 Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 92% 

Indicador: 

 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de etapas concluídas da Política de SST (62.01) 100% 

Percentual de etapas concluídas da criação da CISST 
(62.02) 

83% 

 

Dificuldades: 

Em relação a realização do treinamento para as unidades dos interiores, a equipe 

da COPS pode perceber diversos gargalos na execução das atividades de 

capacitação dos sercviodres dentre eles: 

 Melhor organização para execução do curso; 

 Pouca participação dos servidores nomeados; 

 Verificou-se ainda deficiência na divulgação CISST; 

 Sobrecarga de demanda de capacitação sobre a equipe da COPS. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Reunião com a ASSTEC e PROGESP, para melhor definições de futuros 

trabalhos. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT 

 

Ação 63: Institucionalizar a política de qualidade de vida no trabalho 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Analisar os resultados do "A QVT que eu 
quero na UFRN"  

JUL/16 Concluído 

Definir equipe multidisciplinar para 
elaboração da política de QVT  

JUL/16 Concluído 

Redigir a Política de QVT no âmbito da UFRN  JUL/16 Concluído 

Aprovar a política no CONSAD  AGO/16 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 75% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual da política estruturada 75% 

 

Dificuldades: 

 Aguardando Mirian/Pró-Reitora definir as devidas alterações e fazer 

encaminhamento às instâncias de deliberação coletiva. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT 

 

Ação 64: Criação de espaços de convívio para os servidores 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Etapas do Museu Período 
 

Levantar informações que irão compor o 
Museu 

Mar/16 a 
Jun/16 

Em atraso 

Definir estrutura de layout do Museu Jul/16 Em atraso 

Solicitar à Infraestrutura o projeto do Museu Jul/16 Em atraso 

Aprovar o projeto junto às instâncias 
superiores 

 - 

Etapas da Praça Prazo Status 

Definir estrutura de layout da Praça 
Abr/16 a 
Jun/16 

Em atraso 

Solicitar à Infraestrutura o projeto da Praça Jun/16 Em atraso 

Aprovar o projeto junto às instâncias 
superiores 

 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de etapas concluídas do projeto do Museu - 

Percentual de etapas concluídas do projeto da Praça - 

 

Dificuldades: 

 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: PROGESP 

 

Ação 65: Implementar ações referentes aos eixos da A3P na PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Destacar coletor por sala, sinalizando-os  Mar/16 Em atraso 

Sensibilizar servidores para uso dos coletores Mar/16 Concluído 

Sinalizar corredores e salas com cartazes 
sobre uso racional dos recursos 

Mar/16 Em atraso 

Solicitar vistoria da SIN para encanamentos Mar/16 Concluído 

Preencher o LNC Mar/16 Concluído 

Configurar todos os computadores para o 
modo de “descanso de tela” 

Mar/16 Concluído 

Realizar palestra de capacitação com os 
terceirizados (uso racional dos recursos; 
feedback do terceirizado sobre o lixo 
coletado; vistoria dos banheiros sobre 
possíveis vazamentos) 

Abr/16 Em atraso 

Adequar os documentos-modelo para a fonte 
SPRANQ ECO SANS 

Abr/16 Concluído 

Adotar copos de vidro em todas as reuniões 
da PROGESP 

Jan a 
Dez/16 

Concluído 

Desligar luzes do corredor durante o dia 
Jan a 

Dez/16 
Concluído 

Realizar os exames periódicos 
Jan a 

Dez/16 
Concluído 

Processos de nomeação, internos da 
PROGESP, de forma eletrônica para redução 
de papel 

Mar a 
Dez/16 

Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 75% 
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Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de etapa concluída. 75% 

 

Dificuldades: 

 Fatores culturais; 

 Falta de um profissional da área de comunicação (dependência de 

servidores do LABCOM e Editora). 

Oportunidades de Melhoria: 

 Sensibilizar as equipes. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC e DAS 

 

Ação 66: Acompanhamento das Ações da A3P na PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir critérios de pontuação para 
premiação das Ações da A3P na PROGESP 

Fev/16 Concluído 

Sensibilização das equipes da PROGESP Mar/16 Concluído 

Acompanhar indicadores da A3P (Trimestral) 
Jan a 

Dez/16 
Concluído 

Promover uma ação de sensibilização da A3P 
no mês do servidor 

Out/16 Atrasado 

Promover o Reconhecimento das Ações da 
A3P na PROGESP 

Fev/17 Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 71% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de acompanhamento dos indicadores da A3P 100% 

Número de ações de sensibilização da A3P 50% 

 

Dificuldades: 

 Não inclusão do tema A3P na programação do mês do servidor; 

 Educação ambiental dos servidores ainda incipiente. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Articular de forma antecipada ações relacionadas a A3P na programação do 

mês do servidor. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 67: Atualização do Programa 5S da PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Estruturar metodologia de Acompanhamento 
dos sensos 

Jul/16 Concluído 

Sensibilizar as equipes quanto à importância 
do 5S nos arquivos virtuais da PROGESP 

Ago/16 Concluído 

Implantar os sensos de Utilização, 
Organização e Limpeza nos arquivos virtuais 
da PROGESP 

Set/16 Concluído 

Implantar os sensos de Utilização, 
Organização e Limpeza nas Diretorias da 
PROGESP 

Set/16 Concluído 

Acompanhar os sensos de Melhoria Contínua 
e Autodisciplina 

Dez/16 - 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 80% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de sensos (Utilização, Organização e Limpeza) 
implantados; 

 

Percentual de sensos (Utilização, Organização e Limpeza) 

implantados nas Diretorias da PROGESP; 

 

Percentual de sensos (Melhoria Contínua e Autodisciplina) 

acompanhados. 

 

 

Dificuldades: 

 O não acesso da Assessoria às unidades de rede da PROGESP inviabilizou o 

cálculo e acompanhamento dos indicadores; 
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 Diante da distribuição geográfica da PROGESP, ficou acordado que a 

implantação do 5S nas unidades da Pró-Reitoria seria de responsabilidade 

dos gestores, sensibilizados anteriormente. Porém, não tivemos garantia 

sobre tal ação; 

 O acompanhamento ficou prejudicado com as dificuldades anteriores, sendo 

realizado superficialmente. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Definir um líder para acompanhar a ação; 

 Planejar melhor a ação, considerando as limitações de acesso. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Secretaria 

 

Ação 68: Padronização oficial dos documentos da PROGESP 

NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DESTA AÇÃO 
 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Atualizar documento/comunicado referente 
padronização 

Março/16 Concluído 

Sensibilizar os parceiros quanto ao uso 
padronizado dos documentos  

Março/2016 Concluído 

Divulgar documento de padronização  Março/2016 Concluído 

Acompanhar a padronização dos documentos 
na PROGESP - ABR/16 a DEZ/16 

Abril a Dez. Em Andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 75% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Padronização de Documentos na PROGESP 100% 

 

Dificuldades: 

 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Secretaria 

 

Ação 69: Padronização dos arquivos dos documentos virtuais da PROGESP 

NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DESTA AÇÃO 
 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Atualizar documento de padronização  Mar/16 Concluído  

Sensibilizar os parceiros quanto ao 
arquivamento padronizado dos documentos  

Mar/16 Concluído 

Acompanhar a padronização dos documentos 
arquivados na PROGESP  

Abr a 
Dez/16 

Em 
Continuidade 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 67% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de Padronização de Documentos Arquivados 100% 

 

Dificuldades: 

 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Direção/DDP 

 

Ação 70: Implementar uma cultura de separação de papel e copos inutilizáveis para 

reciclagem 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Período Status 

Realizar contato com a SINFRA para obter 
informações sobre o que será necessário para 
realizar a separação de papel e copos; 

Abril/2016 
Concluído 

Providenciar recipiente para o descarte 
correto dos papeis; 

Maio/2016 
Concluído 

Estabelecer a parceria com a SINFRA para que 
seja realizada a entrega dos papeis a serem 
reciclados; 

Maio/2016 
Concluído 

Realizar uma ação de sensibilização com os 
servidores para conhecimento da nova cultura 
de separação de papeis inutilizáveis para 
reciclagem; 

Junho/2016 

Concluído 

Implementar uma cultura de separação de 
papeis inutilizáveis para reciclagem. 

Junho/2016 
Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual da cultura implementada mensalmente 100 

 

Dificuldades: 

 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Direção/DAP 

 

Ação 71: Dar continuidade à implementação da A3P na DAP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Reunião com os servidores para discutir 
novas maneiras de racionalização do uso 
desses recursos 

MARÇO/2016 Concluído 

Pôr em prática as ações de melhoria 
que foram definidas na reunião 
(contínuo) 

 

 

Março a 
Dezembro/2016 

Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Quantidade de descartáveis utilizados por mês; 100% 

Percentual de consumo de papel por mês. 164% 

 

Dificuldades: 

 Nenhum dificuldade, houve boa aceitação. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Direção/DAS 

 

Ação 72: Promover a sustentabilidade ambiental no âmbito da Diretoria de Atenção a 

Saúde do Servidor - DAS / PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Reunião com membros das equipes da DAS 
para orientação sobre ações direcionadas 
para Promover a sustentabilidade ambiental 
no âmbito da DAS  

- 
Março/2016 

Concluído 

Apresentação do documento com “Instrução 
para Implantação na DAS/PROGESP” -  

Mai/16. Concluído 

Coleta de idéias sustentáveis e 
ambientalmente corretas junto às 
coordenações -  

Jun/16. Em andamento 

Realizar campanhas para orientação quanto 
a redução do consumo de papeis e copos -  

Ago / 16. Concluído 

Inserção e utilização da fonte eco sans em 
todos os computadores do DAS para 
promover a utilização de tonners e cartuchos 
de tinta nas impressões de forma mais 
adequada -  

Jun / 16. Concluído 

Trabalhar no descarte adequado dos resíduos 
do serviço de saúde -  

Jan – dez 
2016. 

Concluído 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 83% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de etapas concluídas junto ao DAS 94% 
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Dificuldades: 

 Não houveram dificuldades.  

Oportunidades de Melhoria: 

 Não se aplica. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 73: Lançar novo portal da PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Levantar informações que serão inseridas no 
Portal  

Abr a 
Maio/16  

Concluído 

Estruturar o layout do Portal junto à SINFO  Jun/16  Concluído 

Solicitar à SINFO o desenvolvimento do Portal  Jun/16  Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 67% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de etapas concluídas 67% 

 

Dificuldades: 

 Falta de equipe para executar a ação; 

 Necessidade de vincular o site ao projeto à carta de serviços; 

 Demora no retorno das equipes quanto aos serviços existentes na Carta de 

Serviços; 

 Assuntos que não pertencem diretamente a nenhuma equipe e precisam ser 

especificados para estar no Portal. Falta quem escreva sobre o assunto. 
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Oportunidades de Melhoria: 

 Mudança no parceiro da ação, trabalhar com a equipe da SEDIS, que já está 

trabalhando a carta de serviços eletrônica; 

 Formar a equipe que ficará responsável pelo Portal e inserir ela na 

construção final do Portal para que a mesma fique familiarizada com o 

ambiente e a estrutura. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAS/PROGESP 

 

Ação 74: Aperfeiçoar os canais de comunicação da PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Criar e-mail institucional do Atendimento  MARÇO/2016 CONCLUIDO 

Divulgar nos Sistemas (SIGRH, SIPAC) e 
demais meios de comunicação da UFRN 
(TVU, rádio) o e-mail do Atendimento. 

MARÇO/2016 
EM 

ANDAMENTO 

Criar uma central de atendimento virtual 
(telefonia e e-mail)  

ABRIL/2016 EM ATRASO 

Reestruturar espaço físico do atendimento 
junto à Infra-instrutora.  

MARÇO/2016 A 
JULHO/2016 

EM ATRASO 

Divulgar informações relacionadas à 
PROGESP na Revista Gente 
(Quadrimestral)  

JANEIRO/2016 A 
DEZEMBRO/2016 

CONCLUÍDO 

Divulgar o portal da PROGESP 
JANEIRO/216 A 

DEZEMBRO/2016 
EM 

ANDAMENTO 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 50% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Porcentagem da reestruturação dos canais de 

atendimento 

100% 

Porcentagem de etapa concluída do cronograma da 

reforma 

0% 

Número de divulgações do Atendimento (Portal, Carta de 

Serviço, e-mail) por mês 

0% 
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Dificuldades: 

  

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Direção/DAP 

 

Ação 75: Melhorar o atendimento da Diretoria de Administração de Pessoal 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Retornar a aplicação mensal da pesquisa 
de satisfação dos usuários 

Abril/2016 Em andamento 

Acompanhar os resultados da pesquisa 
mensal, discutir novas formas de 
melhoria e aplicá-las (contínuo) 

 

 

Abril a 
Dezembro/2016 

Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 50% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Porcentagem de nível de satisfação dos usuários entre 
“bom” e “ótimo”. 

 

 

Dificuldades: 

 A pesquisa presencial foi iniciada, mas foi interrompida devido à greve. A 

pesquisa via telefone foi iniciada, mas foi interrompida devido a alguns 

problemas técnicos e inicio da greve. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Correção dos problemas técnicos em alguns aparelhos e finalização da 

greve com o retorno dos servidores ao trabalho. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAS/PROGESP 

 

Ação 76: Aperfeiçoar o Atendimento Proativo 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Envio de e-mails antecipando serviços a 
partir de relatórios  

MARÇO/2016 A 
DEZEMBRO/2016 

EM ATRASO 

Levantar os serviços do atendimento ativo  ABRIL/2016 EM ATRASO 

Solicitar ajustes no sistema na aba 
“Serviços” do SIGRH junto à SINFO  

ABRIL/2016 EM ATRASO 

Solicitar desenvolvimento do material de 
divulgação junto à SEDIS  

ABRIL/2016 EM ATRASO 

Tratar da Senha do SIGEPE em outros 
atendimentos  

ABRIL/2016 A 
DEZEMBRO/2016 

EM 
ANDAMENTO 

Implantar serviços listados  
ABRIL/2016 A 

DEZEMBRO/2016 
EM 

ANDAMENTO 

Analisar relatórios no Sistema (SIGRH)  
NOVEMBRO/2016 

A 
DEZEMBRO/2016  

EM ATRASO 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número dos temas propostos que foram comunicados aos 

usuários 

 

Percentual de serviços implantados  

Percentual de relatórios analisados  
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Dificuldades: 

 Muitas dificuldades foram aparecendo no decorrer do tempo para o 

cumprimento das ações.  Temos uma equipe ainda pequena para a 

crescente demanda de atendimento pelo sistema SIGEPE. As condições 

físicas do ambiente não favorece o acolhimento aos servidores, e 

pensionistas que buscam serviços. Não temos mobílias adequadas. Balcão 

do atendimento não  apropriado.  As janelas da sala sem recurso para ser 

abertas quando necessário. A parte de estrutura elétrica da sala 

inadequada. Pra a efetivação do Atendimento Proativo proposto, 

necessitamos de mais um servidor para compor a equipe 

Oportunidades de Melhoria: 

 Buscar com urgência a efetivação da reforma da sala. Quanto a parte 

estrutural e elétrica, como também a mudança das mobílias. A aquisição de 

mais um servidor para compor a equipe. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CAS/PROGESP 

 

Ação 77: Implementar um sistema de pesquisa de satisfação do usuário da PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Definir o modelo de formulário  ABRIL/2016 EM ATRASO 

Definir estrutura de coleta  ABRIL/2016 EM ATRASO 

Solicitar à SINFO a inclusão do formulário no 
atendimento telefônico  

ABRIL/2016 EM ATRASO 

Aplicar pesquisa  
MAIO/2016 A 

DEZEMBRO/2016 
EM ATRASO 

Analisar resultados via relatórios 
(trimestralmente)  

MAIO/2016 A 
DEZEMBRO/2016 

EM ATRASO 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Número de relatórios gerados  

 

Dificuldades: 

 Esta ação passou a ser feita pela equipe da Assessoria Técnica. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 78: Aperfeiçoar um sistema de controle orçamentário na PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Aperfeiçoar as planilhas de controle 
orçamentário 

Abril/2016 Concluído 

Elaborar diagnósticos de gastos 
Quadrimestralmente 

Jan a Dez/16 Concluído 

Realizar reuniões com as Equipes 
Quadrimestralmente 

Jan a Dez/16 Concluído 

Elaborar um manual de procedimentos 
orçamentário 

Jun/16 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 83% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de conclusão da planilha de controle 

orçamentário. 

100 

Percentual de conclusão do manual de procedimento 

orçamentário 

0 

Número de diagnósticos elaborados 100 

Número de reuniões realizadas 100 

 

Dificuldades: 

 Elaborar manual de procedimentos orçamentários devido a sua 

complexidade. 
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Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: Secretaria 

 

Ação 79: Controle de materiais de expediente 

NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DESTA AÇÃO 
 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Solicitar dos Setores envio mensal a 
Secretaria até dia 20, lista de materiais. 

Março a 
Dez./16 

Em Andamento 

Emissão de Requisição(SIPAC) de materiais 
solicitados pelas Unidades 

Março a 
Dez./16 

Em Andamento 

Conferencia de materiais e informar aos 
respectivos solicitantes para retirada do 
material na Secretaria 

Março a 
Dez./16 

Em Andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 100% 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de Alimentação de Planilha Em andamento 

 

Dificuldades: 

 

Oportunidades de Melhoria: 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 2016 DA 
PROGESP – 3º TRIMESTRE 

Página 149 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: CQVT 

 

Ação 80: Implementar o controle das ações da Coordenadoria de Qualidade de Vida 

no Trabalho 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Estruturar a metodologia de 
acompanhamento das ações 

Jul/16 Em atraso 

Definir os indicadores das ações  Ago/16 Em atraso 

Acompanhar os indicadores das ações 
(mensal) 

Ago/16 a 
Dez/16 

Em atraso 

Solicitar à SINFO a inclusão dos indicadores 
no Módulo de Qualidade de Vida 

Nov/16 Em atraso 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): % 

Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de acompanhamento por ano.  

 

Dificuldades: 

 Em virtude do baixo quantitativo de servidores lotados nesta coordenadoria, 

ficou difícil incorporar esta ação às demandas diárias que estão além das 

previstas no planejamento estratégico. 

Oportunidades de Melhoria: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROGESP 

3º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (Set à Nov/16) 

 

Setor: ASTEC 

 

Ação 81: Acompanhar o Planejamento da PROGESP 

 

Status das Etapas do Cronograma (Concluído/Em Andamento/Em atraso) 

Etapas Prazo Status 

Assessorar o desenvolvimento do 
planejamento estratégico da PROGESP 

Fev/16 Concluído 

Consolidar e divulgar o planejamento 
estratégico da PROGESP 

Mar/16 Concluído 

Cadastrar as metas da PROGESP no SIGPP Fev/16 Concluído 

Acompanhar as metas da PROGESP no SIGPP 
(Trimestral) 

Abr a 
Dez/16 

Em andamento 

Assessorar as Reuniões de Planejamento 
(Mensal) 

Fev a 
Dez/16 

Em andamento 

Elaborar e Divulgar Relatório de Resultados 
parciais (1º Trimestre) 

Abr/16 Concluído 

Elaborar e Divulgar Relatório de Resultados 
parciais (2º Trimestre) 

Jul/16 Concluído 

Elaborar e Divulgar Relatório de Resultados 
parciais (3º Trimestre) 

Out/16 Em andamento 

Elaborar e Divulgar Relatório de Resultados 
final 

Dez/16 Em andamento 

Realizar e Divulgar Pesquisa de Avaliação do 
Planejamento (1º Semestre) 

Jul/16 Concluído 

Realizar e Divulgar Pesquisa de Avaliação do 
Planejamento (2º Semestre) 

Jan/17 Em andamento 

Definir os indicadores estratégicos da 
PROGESP 

Mar/16 Concluído 

Acompanhar os indicadores estratégicos da 
PROGESP 

Dez/16 Em andamento 

 

Percentual de Conclusão das etapas (de acordo com o trello): 74% 
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Indicador: 

Nome do Indicador % Conclusão 

Percentual de assessoramento das reuniões de 

acompanhamento 
90% 

Percentual de acompanhamento das metas no SIGPP 67% 

Percentual de acompanhamento dos indicadores 

estratégicos 
89% 

Número de relatórios elaborados e divulgados 67% 

Número de pesquisas elaboradas e divulgadas 50% 

 

Dificuldades: 

 Os gestores continuam demonstrando dificuldade na utilização das ferramentas 

de controle e acompanhamento do plano (trello e gerenciador de indicadores), 

não no aspecto técnico, mas sim na inserção do uso em suas rotinas. Porém, as 

reuniões com datas fixadas tem facilitado as discussões e o acompanhamento; 

 O acompanhamento do Plano 2016 foi concluído em Novembro ao invés de 

Dezembro devido à necessidade de realizar a construção do Plano 2017 em 

Dezembro/16. 

Oportunidades de Melhoria: 

 Foi realizada capacitação (Dia “D” Planejamento) com o objetivo de sensibilizar 

os gestores para a importância de Planejar e acompanhar, além de reforçar 

alguns conceitos relacionados ao Planejamento como Objetivo, Meta, Indicador, 

Metodologia e Recursos Necessários. 
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PARECER DA ASSESSORIA TÉCNICA 

PARECER DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES 

Apesar de muitas dificuldades encontradas, a PROGESP conseguiu cumprir 

em 58,32% as metas planejadas, superando o resultado do ano anterior. Um dos 

fatores que contribuíram para esse resultado foi uma melhoria no 

acompanhamento por parte das unidades, com a adoção do Trello e as reuniões 

sistemáticas com as equipes e com o Comitê de Gestão de Pessoas, além do 

esforço por parte das equipes em organizar seu trabalho de forma a não 

comprometer a qualidade do atendimento e a execução dos planos. 

Os métodos de controle utilizados na área de Administração de Pessoal 

foram definidos e estão sendo implementados junto aos processos, minimizando os 

impactos e a probabilidade dos erros, e aumentando a confiabilidade dos dados. 

O Desenvolvimento de Pessoas efetivou a reformulação do Seminário de 

Integração; desenvolveu um Programa de Formação para os Gestores; definiu e 

validou as competências institucionais; definiu o instrumento de pesquisa de clima 

organizacional; propôs, com a ajuda de parceiros, a regulamentação de ações de 

internacionalização voltadas para os servidores da instituição; aprovou a Resolução 

de redistribuição de servidores técnico-administrativos; implantou o novo modelo 

de avaliação de desempenho no SIGRH; dentre outros. 

A Atenção à Saúde do servidor ampliou seus projetos de promoção à saúde, 

fortalecendo alguns já existente como o HIPERBETES e Vida com Maturidade; e 

criando novos como o SOBREPESO e Gestante Ativa, Bebê Saudável. A elaboração 

do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho evidencia a tentativa de tornar 

mais acessível e transparente as ações oferecidas. 

É importante destacar a implementação do processo eletrônico na PROGESP 

e do Comitê de Gestão de Pessoas; a implantação de ideias provenientes da 

comunidade acadêmica e técnica da UFRN, favorecendo a melhoria da gestão 

universitária por meio do Escritório de Ideias; avanços na Qualidade de Vida do 

Trabalho por meio da elaboração da Política e na implantação de ações que geram 

sustentabilidade, como as propostas da A3P e dos 5’S; o desenvolvimento do novo 

Portal da Pró-Reitoria, deixando os serviços inerentes à Gestão de Pessoas mais 

próximos de seus usuários. 

Observa-se que as ferramentas propostas, como o Trello e as planilhas dos 

indicadores ainda podem ser melhor utilizadas para a tomada de decisões e para 

efetivação das ações propostas. Porém, sabe-se que se trata de um processo de 

aprendizagem e de mudança de cultura, o que torna a adesão e o alcance dos 

resultados mais lentos.  No entanto, o estímulo à inovação e a criação de um 

ambiente de trabalho harmônico possibilita a proposição de soluções para a 

melhoria dos processos de trabalho, bem como para os desafios inerentes à 

implantação de uma política de gestão. Além disso, a abertura e a disponibilidade 
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das unidades que compõem a Pró-Reitoria favoreceu o empoderamento por parte 

dos gestores no que diz respeito aos conceitos e práticas adotadas no 

acompanhamento do Plano Estratégico da PROGESP. 

PARECER DO ACOMPANHAMENTO DO PLANO 

A realização da oficina para preenchimento dos relatórios parciais do 

terceiro trimestre mais uma vez foi positiva, uma vez que os relatórios foram 

entregues com uma menor quantidade de erros.  

Porém, ainda foram observadas dificuldades com relação à inserção das 

ferramentas disponibilizadas (trello e gerenciador de indicadores) na rotina dos 

gestores, e dificuldade em desenvolver e acompanhar suas atividades de acordo 

com um documento previamente planejado e publicado. Mesmo com um 

percentual menor, alguns relatórios não foram preenchidos corretamente, sendo os 

principais erros: 

 Mudança nas etapas/indicadores do plano; 

 Preenchimento do status do cronograma; 

 Preenchimento de “percentual de conclusão das etapas (de acordo com 

o Trello)” não condizente com os status das etapas do cronograma; 

 Não preenchimento de “dificuldades” e “oportunidades de melhoria” de 

ações, independente do status apresentado no cronograma. 

A fim de minimizar os erros e dificuldades apresentados nesses relatórios, a 

Assessoria Técnica propôs capacitar os gestores mostrando a importância de 

planejar e acompanhar, considerando os recursos disponíveis, o envolvimento e 

trabalho em equipe. O resultado foi satisfatório de acordo com os relatos e 

feedbacks recebidos. 

Ainda como forma de melhorar o acompanhamento e realizar um Plano 

Estratégico mais fiel ao exercício, o acompanhamento foi encerrado no mês de 

Novembro/2016 para que, em Dezembro, sejam planejadas as ações de 2017. 
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CONCLUSÃO 

A forma descentralizada e participativa de construção do Plano Estratégico 

norteia as atividades dos servidores ao longo de todo o ano, sabendo-se 

claramente onde se quer chegar e como fazer para que os objetivos sejam 

alcançados.  

Apesar de apresentar um grau de maturidade em planejamento em um 

estágio inicial, o avanço percebido ao longo desse ano mostra que a PROGESP vem 

trabalhando de forma contínua no cumprimento das suas metas, mesmo com as 

dificuldades ainda enfrentadas pelas equipes, como: as demandas extras que 

consomem muito tempo dos servidores; a deflagração de greve dos servidores; a 

grande quantidade de solicitações de desenvolvimento e melhorias colocadas para 

a SINFO; a falta de compromisso dos gestores com a Gestão de Pessoas; a falta de 

adesão dos servidores a alguns projetos; a dificuldade de aquisição de material 

para a realização de vários projetos de melhoria da Qualidade de Vida do servidor; 

grande e, muitas vezes, complexo atendimento ao público; demandas por relatórios 

que chegam dos órgãos e unidades externas à UFRN e PROGESP, respectivamente; 

recursos não disponíveis; dentre outros. 

Para minimizar o impacto dessas dificuldades a Assessoria promoveu ao 

longo do ano oficinas e capacitação com os gestores, possibilitando maior e melhor 

conhecimento sobre os documentos que compõem o Plano e seu 

acompanhamento. Além disso, a realização de reuniões sistemáticas de 

acompanhamento dentro das equipes e com alguns parceiros, a responsabilização 

das ações, a determinação de entregas semanais, e a mudança de parceiros das 

ações a fim de agilizar a implementação de algumas demandas, foram medidas 

adotadas ao longo de 2016 para buscar melhores resultados. 

Melhorias foram percebidas, porém podemos avançar mais. Ainda não há a 

compreensão de se realizar o plano estratégico considerando o tempo e os 

recursos disponíveis. Neste sentido, torna-se necessário avaliar essas dificuldades e 

considerá-las no plano de 2017, concentrando os esforços em metas prioritárias e 

viáveis não apenas para a pró-reitoria, mas também para os parceiros.  

Dessa forma, a proposta da Assessoria é antecipar o planejamento de 2017 

para Dezembro de 2016, para que todo o exercício seguinte seja contemplado no 

Plano Estratégico e no acompanhamento. As metodologias e ferramentas utilizadas 

neste exercício serão avaliadas e, se necessário, atualizadas para tornar mais 

eficaz o trabalho dos servidores. E, com o objetivo de progredir e aprofundar o 

Plano, novas metodologias serão estudadas para que a Pró-reitoria tenha um Plano 

Estratégico mais real e maduro. 

           Natal, 20 de Dezembro de 2016 

Joade Cortez Gomes 

Assessor Técnico 
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Aprovo o inteiro teor do Parecer do Acompanhamento do Planejamento – 3º 

trimestre 2016. Encaminhe-se cópia do presente parecer às Diretorias e 

Coordenadorias da PROGESP, para conhecimento e busca de soluções, com o 

objetivo de sanar as dificuldades apresentadas na execução do planejamento 

proposto. 

 

Mirian Dantas dos Santos 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - UFRN 


