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1. INTRODUÇÃO 

 

Este relatório apresenta os resultados da experiência do processo de planejamento das 

Unidades Acadêmico-Administrativas que compõem a Administração Superior da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, no ano de 2018, por meio da utilização do Sistema 

Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos - SIGPP, instrumento de planejamento e 

gestão institucional. 

O processo tem como base o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, aprovado 

pela Resolução nº 015/2010-CONSUNI de 27 de outubro de 2010 e atualizado pela Resolução 

nº 019/2015-CONSUNI, de 04 de novembro de 2015. Fundamenta-se também no plano 

“Avanços e Desafios: Plano de Gestão 2015-2019”, aprovado pela Resolução nº 023/2015-

CONSUNI, de 25 de novembro de 2015 e nas diversas políticas e normas estabelecidas por seus 

órgãos colegiados superiores. Sendo assim, a concepção de universidade que orienta o futuro 

da UFRN está centrada na Missão e Visão estabelecidas no PDI, sem desconsiderar o papel da 

Universidade na contemporaneidade. 

A utilização do SIGPP como instrumento de planejamento operacional, para registro e 

acompanhamento das Metas anuais da gestão, vem sendo consolidada ao longo dos anos, 

num processo de revitalização de seu uso iniciado em 2015. Dentre suas características 

principais, o SIGPP permite, além do cadastramento de metas, as definições de suas etapas, 

indicadores, parcerias com outras unidades da administração da UFRN, além do registro dos 

resultados previstos, responsável(is) pela meta, etc. Além das informações citadas 

anteriormente, em 2018 foi possível a vinculação das metas das Unidades aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável - ODS da Organização das Nações Unidas - ONU. O princípio da 

flexibilidade, que orienta o processo de planejamento, permite ainda a revisão e atualização 

das metas cadastradas no SIGPP pelas Unidades. Nesse processo de construção e reconstrução 

do objeto planejado, foi então considerada a dinâmica da realidade institucional em suas 

diferentes circunstâncias. 

 



2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho teve um enfoque participativo por meio 

de uma sequência de oficinas e reuniões com as Unidades Acadêmico-Administrativas que 

compõem a Administração Central da UFRN, das quais participaram pró-reitores, secretários, 

diretores, superintendentes, técnicos e assessores. Além do caráter participativo, a 

metodologia buscou assegurar o comprometimento de todos, bem como um entendimento 

conceitual sobre objetivos e metas no âmbito do processo de planejamento e gestão 

institucional. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento do trabalho de 

adequação das metas do SIGPP foram os seguintes: 

a) Em fevereiro de 2018, realizou-se, por intermédio da PROPLAN, a avaliação do Plano 

de Gestão (período 2015 - 2017). Nessa mesma oportunidade, a partir da avaliação do 

referido Plano, estabeleceu-se as prioridades para o planejamento de metas do ano de 

2018; 

b) Em março, ocorreu a primeira Oficina de Planejamento Integrado das metas para 

2018. A oficina foi uma oportunidade para as Unidades discutirem e analisarem em 

conjunto as metas anuais e seu alinhamento com as prioridades institucionais da 

gestão para 2018 (conforme o PDI e o Plano de Gestão). Buscou-se que as Unidades 

realizassem uma avaliação conjunta das suas metas previstas para 2018, bem como 

análise das metas das outras unidades visando seu aperfeiçoamento e uma maior 

integração entre as unidades da Administração Central. 

c) Em abril, houve a reunião de apresentação e consolidação das metas de 2018. Nesse 

encontro, primeiramente a PROPLAN apresentou uma análise geral das metas segundo 

os critérios de “pertinência e consistência” e associação às linhas do Plano de Gestão. 

Posteriormente, as Unidades expuseram suas metas cadastradas no sistema, sempre 

que possível, associadas às prioridades estabelecidas pela Administração Central; 

d) Em junho, efetuou-se a primeira reunião de acompanhamento das metas. Na ocasião, 

apresentou-se, por intermédio da PROPLAN, a análise parcial do cumprimento de 

metas. Outro ponto discutido nessa mesma reunião, foi a apresentação, também pela 

PROPLAN, da proposta “UFRN Sustentável” e do “Plano de Gestão de Logística 

Sustentável - PLS”. Ainda nesse mesmo encontro, a Secretaria de Gestão de Projetos - 

SGP apresentou ao Staff algumas ferramentas que auxiliam no acompanhamento das 

metas.  



e) Em outubro, realizou-se a segunda reunião de acompanhamento das metas. O 

objetivo principal dessa reunião foi analisar o cumprimento das metas (análise parcial), 

enfatizando as unidades que estavam com percentual médio de execução abaixo de 

50%. Já o objetivo secundário, foi sugerir procedimentos para otimizar a execução das 

metas com baixo percentual de realização; 

f) Por fim, em dezembro, foi realizada a reunião anual de avaliação das metas do staff da 

Administração Central. Dentre os aspectos discutidos na reunião, destacam-se: 

I) Melhorias no SIGPP previstas para 2019; 

II) Avaliação final das metas 2018; 

III) Evolução das metas do SIGPP na gestão vigente (2015 a 2018). 

 

 

  



3. RESULTADOS 

Conforme registrado no tópico referente à Metodologia, o trabalho de planejamento e 

definição das metas de 2018 foi desenvolvido em várias etapas. Na etapa (a), realizou-se a 

avaliação do Plano de Gestão (período 2015 - 2017) e estabeleceu-se as prioridades para o 

planejamento de metas do ano de 2018. A definição das prioridades tomou por base as linhas 

de ação do Plano de Gestão que obtiveram poucos resultados ao longo da gestão vigente.  

Posteriormente, realizou-se a Oficina de Planejamento Integrado (etapa “b”), com a 

proposta de realizar uma auto-avaliação das metas propostas para 2018, propiciando maior 

integração entre as unidades. Nessa oficina, dividiu-se as Unidades em três grandes grupos. 

Cada grupo avaliou a pertinência e consistência das metas do grupo, o alinhamento com as 

prioridades institucionais, propuseram redefinição em algumas metas e discutiram 

possibilidades de parcerias. Ao fim, o grupo elaborou um relatório sintetizando as discussões e 

as conclusões sobre os pontos acima discutidos e apresentaram para todo o Staff. 

Sucessivamente à Oficina de Planejamento Integrado (etapa “b”), depois das Unidades 

levarem para suas equipes o produto das discussões da Oficina, realizou-se a reunião de 

consolidação das metas (etapa “c”), onde foi possível observar: 

 O total de metas cadastradas, que passou de 181 metas em 2017 para 202 metas em 2018, 

distribuídas entre as 22 unidades vinculadas à Administração Central; 

 A distribuição das metas entre os cinco eixos programáticos do Plano de Gestão. Esse 

quantitativo encontra-se no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Quantitativo das Metas por Eixo do Plano de Gestão 

EIXOS PROGRAMÁTICOS Nº de metas Percentual 
(em relação ao total) 

I 
Qualidade acadêmica, interiorização e 
internacionalização 

59 29,2% 

II Gestão eficiente, participativa e transparente 54 26,7% 

III Cidadania, inclusão social e sustentabilidade 30 14,8% 

IV Ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento 35 17,3% 

V 
Gestão de pessoas, desenvolvimento institucional e 
qualidade de vida 

24 11,8% 

TOTAL DE METAS 202 100% 

Fonte: PROPLAN/UFRN (abril 2018) 

 



 Dentre o conjunto de metas vinculadas às linhas do Plano de Gestão demonstradas no 

quadro acima, vale destacar que das 202 metas, 50 metas vincularam-se às prioridades 

estabelecidas pela administração superior e às linhas com resultados insuficientes, o que 

corresponde a um percentual de 24,7% em relação ao total de metas. O quadro a seguir 

elucida o número de linhas com resultados insuficientes do Plano de Gestão e o 

quantitativo dessas linhas que obtiveram metas vinculadas no SIGPP. 

Quadro 2 – Linhas com resultados insuficientes por Eixo do Plano de Gestão 

EIXOS PROGRAMÁTICOS 

Nº de linhas com 
resultados 

insuficientes 

Nº de linhas 
contempladas 

I 
Qualidade acadêmica, interiorização e 
internacionalização 

06 05 

II Gestão eficiente, participativa e transparente 04 04 

III Cidadania, inclusão social e sustentabilidade 07 03 

IV Ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento 06 06 

V 
Gestão de pessoas, desenvolvimento institucional e 
qualidade de vida 

02 01 

TOTAL DE METAS 25 19 (76%) 

Fonte: PROPLAN/UFRN (abril 2018) 

 

 O alinhamento das metas cadastradas pelas unidades com as políticas e as metas do PDI,  

cujo resultado é apresentado, respectivamente, nos quadros a seguir. Cumpre destacar 

que a vinculação das metas do SIGPP às Políticas e metas do PDI não é de caráter 

obrigatório. 

Quadro 3 – Alinhamento das metas às Políticas do PDI 

POLÍTICAS Nº de metas  Percentual*  

I  Ensino 16 12,5% 

II  Pesquisa 15 11,7% 

III  Extensão 24 18,8% 

IV  Gestão 67 52,3% 

V  Responsabilidade Social 6 4,7% 

TOTAL DE METAS 128  100% 

(*) Percentual relativo ao total de metas vinculadas às Políticas (128 metas) 

 
 
 
 



Quadro 4 – Alinhamento das Metas das Unidades com as Metas Estratégicas do PDI 1 

                                                           
1 Devido a um equívoco na coleta de dados anterior, a tabela foi atualizada com os dados corretos. 

METAS DO PDI 
Número  

de metas 
Percentual  

(em relação ao total) 

META 1 
Elevação da taxa de conclusão média dos cursos de graduação em 12,9%, 
passando de 62% em 2014 para 70% em 2019. 06 2,9% 

META 2 
Expansão das matrículas do ensino de graduação em 8,3%, passando de 32.449 
em 2014 para 35.149 em 2019. 02 0,9% 

META 3 
Qualificação dos cursos de graduação, até 2019, com 80% dos cursos 
avaliados, segundo indicadores do INEP, obtendo conceitos 4 ou 5. 02 1,0% 

META 4 

Expansão do sistema de pós-graduação stricto sensu em 26,4%, passando de 
106 cursos em 2014 para 134 em 2019, sendo: 
1 - 32,3% para o doutorado, passando de 34 cursos em 2014 para 45 cursos em 
2019; 
2 - 10,9% para o mestrado acadêmico, passando de 55 cursos em 2014 para 61 
cursos em 2019; 
3 - 64,7% para o mestrado profissional, passando de 17 cursos de 2014 para 28 
cursos em 2019. 

02 1,0% 

META 5 

Qualificação do sistema de pós-graduação, elevando o conceito CAPES em 
10,4% dos cursos até 2019, sendo: 
1 - 17,6% para o doutorado, o que corresponde a 6 dos 34 cursos ofertados; 
2 - 5,5% para o mestrado acadêmico, o que corresponde a 3 dos 55 cursos ofertados; 
3 - 17,6% para o mestrado profissional, o que corresponde a 2 dos 17 cursos 
ofertados. 

03 1,4% 

META 6 

Expansão das matrículas do ensino da educação profissional técnica de nível 
médio e da educação básica em 39,9%, passando de 5761 em 2014 para 8.060 
em 2019, sendo: 
1 - 50,6% para o Instituto Metrópole Digital, passando de 1.700 em 2014 para 2.560 
em 2019; 
2 - 11,1% para a Escola de Saúde, passando de 767 em 2014 para 852 em 2019; 
3 - 40% para a Escola Agrícola de Jundiaí, passando de 2.700 em 2014 para 3.780 
para 2019; 
4 - 30,8% para a Escola de Música, passando de 292 em 2014 para 382 em 2019; 
5 - 60,3% para o Núcleo Educacional Infantil/Colégio de Aplicação, passando de 302 
em 2014 para 484 em 2019. 

06 2,9% 

META 7 

Expansão da atividade de pesquisa: 
1 - 15% para os grupos de pesquisa, passando de 345 em 2014 para 397 em 2019; 
2 - 20% para os projetos de pesquisa, passando de 877 em 2014 para 1.052 em 
2019. 

04 1,9% 

META 8 

Expansão do número de bolsas de pesquisa e de inovação tecnológica: 
1 - 15% para as bolsas de pesquisa e inovação tecnológica destinadas a alunos, 
passando de 1.385 em 2014 para 1.593 em 2019; 
2 - 10% para as bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq, passando de 168 em 
2014 para 185 em 2019. 

02 1% 

META 9 

Expansão das atividades de inovação: 
1 - 150% para os contratos de licenciamento de tecnologia, passando de 4 em 2014 
para 10 em 2019; 
2 - 90,5% para os pedidos de registro de patentes, passando de 105 em 2014 para 
200 em 2019; 
3 - 500% para as concessões de cartas-patente, passando de 1 em 2014 para 6 em 
2019; 
4 - 110,5% para o registro de programas de computador, passando de 38 em 2014 
para 80 em 2019; 
5 - 114,3% para o registro de marcas, passando de 14 em 2014 para 30 em 2019. 

08 3,9% 

META 10 

Expansão das atividades de Empreendedorismo: 
1 - 52% para o número de empresas juniores, passando de 25 em 2014 para 38 em 
2019; 
2 - 100% para o número de incubadoras, passando de 4 em 2014 para 8 em 2019; 
3 - 143,5% para o número de empresas incubadas, passando de 23 em 2014 para 56 
em 2019. 

0 0% 

META 11 

Expansão do número acumulado de publicações indexadas e de citações das 
publicações da UFRN na plataforma Web of Science: 
1 - 109,4% para o número acumulado de publicações indexadas, passando de 9.505 
em 2014 para 19.900 em 2019; 
2 - 94% para o número acumulado de citações das publicações da UFRN, passando 

01 0,5% 



Fonte: PROPLAN/UFRN (março 2017) 

 

Na etapa “d”, a partir da primeira reunião de acompanhamento das metas, foram 

observados os seguintes resultados: 

 Houve a retirada de uma meta, resultando no total de 201 metas cadastradas no SIGPP; 

 O percentual médio de realização ficou em torno de 34,6%, estando 91 metas na faixa de 

realização entre 0 a 35%, 82 metas entre 36 a 70% e 28 metas entre 71 a 100%; 

A segunda reunião de acompanhamento das metas, etapa “e”, teve uma proposta 

diferente da primeira. Esse encontro enfatizou a análise e discussão acerca de Unidades que 

estavam com percentual médio de cumprimento abaixo de 50%. Foram apreciados os 

seguintes resultados: 

 Houve o acréscimo de quatro metas, resultando em um total de 205 metas; 

 O percentual médio de realização ficou em torno de 50,6%, estando 60 metas na faixa de 

realização entre 0 a 35%, 86 metas entre 36 a 70% e 59 metas entre 71 a 100%. Assim, 

de 8.234 em 2014 para 16.037 em 2019. 

META 12 

Expansão das atividades de extensão: 
1 - 15% para as ações de extensão, passando de 1.503 em 2014 para 1.728 em 2019 
e; 
2 - 15% para as bolsas de extensão, passando de 750 em 2014 para 863 em 2019.  

21 10,1% 

META 13 

Expansão da participação nas atividades de extensão: 
1 - 10,4% para o corpo docente, passando de 67% do total de docentes em 2014 para 
74% em 2019; 
2 - 11,5% para o corpo técnico-administrativo, passando de 26% do total dos 
servidores técnico-administrativos em 2014 para 29% em 2019; 
3 - 14,8% para o corpo discente, passando de 27% do total de alunos matriculados 
em 2014 para 31% em 2019. 

08 3,9% 

META 14 
Inclusão de ações de extensão, até 2019, em 100% dos projetos pedagógicos de 
cursos de graduação. 0 0% 

META 15 

Expansão da internacionalização: 
1 - 100% para o número de acordos de cooperação internacional, passando de 197 
em 2014 para 394 em 2019; 
2 - 100% para o número de professores/pesquisadores visitantes estrangeiros, 
passando de 62 em 2014 para 124 em 2019; 
3 - 100% para os alunos estrangeiros na UFRN, passando de 68 alunos de 
mobilidade de graduação em 2014 para 132 em 2019; de 60 alunos regulares na 
graduação em 2014 para 120 em 2019; e de 63 alunos de pós-graduação. 
em 2014 para 126 em 2019. 

07 3,4% 

META 16 

Reestruturação e expansão da capacidade de atendimento dos hospitais 
universitários: 
1 - 21,9% para os leitos de internação geral, passando de 398 em 2014 para 485 em 
2019; 
2 - 202,4% para os leitos de internação intensiva (UTI), passando de 29 em 2014 para 
88 em 2019. 

0 0% 

META 17 

Modernização da gestão universitária: 
1 - com a atualização e a otimização, até 2019, de 50% das funcionalidades 
implantadas nos sistemas SIG-UFRN, associadas aos processos administrativos; 
2 - com a adoção de processos eletrônicos, até 2019, de 80% dos processos 
administrativos com formalização, comunicação e transmissão em formato totalmente 
digital. 

37 17,9% 

TOTAL DE METAS: 109 52,7% 



verificou-se que 120 metas (58,5%) estavam entre 50 a 100% de percentual médio de 

realização. 

 Do total das 25 linhas com resultados insuficientes, 21 linhas continham metas com 

vinculação direta. Cabe ressaltar quem em abril (etapa “c”) apenas 19 linhas sofreram 

vinculação. 

 Cumpre destacar que a análise de cumprimento das metas do SIGPP nessa etapa ficou 

prejudicada, visto que 63% das unidades não atualizaram os percentuais de suas metas no 

sistema, havendo assim, uma discrepância entre o percentual médio e as ações realizadas.  

 Outro ponto de análise dessa reunião foi a vinculação das metas aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável - ODS. Verificou-se que 155 metas (75,6%) possuíam relação 

aos ODS, em especial ao ODS 4 - Educação de Qualidade. 

Por fim, na etapa (f), na reunião anual de avaliação das metas, realizada em dezembro, 

as unidades apresentaram suas principais realizações no ano, bem como foi demonstrado os 

resultados gerais das metas do SIGPP em 2018, os quais serão elencados a seguir: 

 O período iniciou-se  com 202 metas e encerrou-se com um total de 207 metas.  

 O percentual médio de realização ficou em torno de 75,8%, estando 19 metas com 

percentual médio de realização entre 0 a 33%, 47 metas entre 34 a 66% e 141 metas 

entre 67 a 100%. O gráfico abaixo demonstra a evolução do percentual de execução das 

metas ao longo do período.  

Gráfico 1 – Evolução do percentual de execução das metas em 2018 

 
Fonte: PROPLAN/UFRN (dezembro 2018) 

 



 Ao fim do período, 174 metas (84,1%) vincularam-se aos ODS. Os Objetivos 4 (Educação 

de Qualidade) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) foram os que obtiveram maior 

destaque, com 82 metas associadas aos dois objetivos, conforme demonstrado no gráfico 

abaixo: 

Gráfico 2 – Alinhamento das metas com os ODS 

Fonte: PROPLAN/UFRN (dezembro 2018) 

 

 A evolução do percentual de execução das metas por Eixo do Plano de Gestão, de 2015 a 

2018, como fica demonstrado no gráfico seguir: 

Gráfico 3 – Evolução da execução das metas por Eixo do Plano de Gestão (2015 – 2018) 

Fonte: PROPLAN/UFRN (dezembro 2018) 



 Destaca-se que em 2019 o processo de cadastro e monitoramento das metas no SIGPP 

será otimizado, visto que estão previstas aperfeiçoamentos estruturais no Sistema. 

Ressalta-se que essas melhorias são fruto de sugestões das Unidades colhidas ao longo do 

período, bem como das equipes das Coordenadorias de Planejamento e Avaliação de 

Políticas Institucionais que operacionalizam o sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de planejamento e avaliação, quando desenvolvido de forma priorizada e 

contínua, se constitui em um eficiente instrumento de alinhamento estratégico e de 

mensuração dos resultados. O acompanhamento das metas cadastradas no SIGPP pelas 

Unidades da Administração Central da UFRN possibilitou à PROPLAN concluir que avanços foram 

obtidos no decorrer do processo de análise e ajuste dessas metas.  

Nesse sentido, destaca-se que as Unidades cadastraram suas metas com o 

acompanhamento sistemático da PROPLAN; além disso, as análises foram focadas na vinculação 

das metas com o PDI (Metas estratégicas e Políticas) e com o Plano de Gestão (Eixos 

Programáticos e Linhas de Ação). Ressalta-se, ainda, que os resultados das análises permitem 

enfatizar outros aspectos identificados durante o desenvolvimento desse trabalho, quais sejam: 

a) É possível perceber uma relação direta entre a definição criteriosa e integrada de uma 

meta, o correto monitoramento e o sucesso em seu percentual sua execução. 

b) O planejamento das metas pelas Unidades foi referenciado no PDI, com ênfase nas 

metas estabelecidas como prioritárias, e no Plano de Gestão; 

c) O SIGPP é um instrumento de planejamento e gestão cujo modelo prioriza as metas; 

não obstante, há um conjunto de atividades desenvolvidas pelas Unidades que não 

podem ser contempladas com o registro no Sistema; 

 

Em síntese, o que se depreende da análise das metas é que uma vez construídas com 

base no plano estratégico (PDI 2010-2019) e no plano tático (Plano de Gestão 2015-2019), a 

Universidade revela uma clareza de rumo, com direção e unidade de ações.   

 

“Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que 

não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia.”  

William Edward Deming 


