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Nossa Missão
“A missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como instituição pública, é educar, 

produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e a cultura e contribuir 

para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social,  a sustentabilidade 

socioambiental, a democracia e a cidadania.”

Visão de Futuro
“Conectada com a realidade desta nova década e considerando o já conquistado em seus 

sessenta anos de atuação, a UFRN assume, como visão de futuro, sua consolidação como 

uma Universidade inovadora e inclusiva, socialmente referenciada, reconhecida nacional e 

internacionalmente por sua excelência acadêmica e de gestão.”



Compromissos da Gestão

Qualidade acadêmica, inclusão social e inserção na 

problemática regional; 

Gestão transparente, participativa, eficiente e fundamentada 

na valorização das pessoas; e 

Preparação contínua da UFRN para enfrentar os 

desafios futuros.  



Desempenho em 2020

Painel de Indicadores Estratégico

SIEDI (com melhorias)

https://siedi.ufrn.br/siedi/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2RmOWY0ODMtZDEyZi00MWYwLWJmMjYtNGMzNzI4Y2Y5OTNlIiwidCI6IjI2MjA0MWYwLWFhZDEtNDAxZi1iMjdkLWU1YTQzYWIwMDY4MiJ9&pageName=ReportSectiona5a5d099ec607838725f
https://siedi.ufrn.br/siedi/


Relatos sobre a execução dos indicadores (2020)

Limitação dos registros

    

41 indicadores tiveram comentários registrados

16 indicadores registraram fatores que impactaram (13 fatores que dificultaram, 3 fatores 

que favoreceram)

Registro das principais dificuldades de execução

    

Pandemia

Adaptação ao trabalho remoto

Dificuldade de integração/articulação com outras unidades



Revisão do Plano de Gestão 2019-2023

O processo de revisão do plano de gestão se deu 

por meio de duas ações:

a) Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar 

o guia de referência de indicadores

b) Formulário de revisão por meio do Google Forms 

Todas essas mudanças já foram efetivadas 
no SIEDI, faltando apenas uma atualização 
do PG 2019-2023 (versão digital).



Preenchimento do 1º checkpoint de 2021

4 checkpoints para cada ano: registro da evolução do 

indicador no SIEDI

Necessidade de sensibilização do trabalho integrado 

entre as Unidades

Prazo para preenchimento do Checkpoint 1 - até: 31/03/2021



Cronograma de acompanhamento do Plano de Gestão

1º checkpoint - março

2º checkpoint - junho

3º checkpoint - setembro

4º checkpoint - dezembro



Discussões e Encaminhamentos

Registro do checkpoint até: 31/03/2021

Atenção para o registro dos comentários

Reuniões acerca dos indicadores com baixo desempenho (não atingido < 50%)



Tutorial SIEDI e Modelo de Gestão Estratégica

Tutorial para registro de execução no SIEDI

Plano de Gestão 2019-2023 - Modelo de Gestão Estratégica

https://drive.google.com/file/d/1_o0O5lPdm1QwR9aEpwtmMjWRnRMqcHgF/view?usp=sharing
https://youtu.be/TNr_gGOrVuQ
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