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RELATÓRIO DE REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO 2019-2023

Por decisão da gestão, o processo de revisão/avaliação do Plano de Gestão para o

exercício de 2020 foi algo sucinto e objetivo. De tal forma, não foi pautada a inclusão

ou exclusão de objetivos estratégicos, mantendo-se os 10 do mapa estratégico. Assim

como não houve retirada ou inserção de indicadores, permanecendo os 59.

Quanto à metodologia, o processo teve início com a elaboração de um

formulário (disponibilizado pela plataforma google forms) enviado por e-mail a todas

as unidades da administração central. Os gestores foram convidados a registrarem as

alterações quanto aos aspectos quantitativos (metas), bem como ajustes de

“responsável” pelos indicadores. Além disso, foram orientados a preencherem um

formulário para cada indicador com necessidade de modificação. Isso significa que, se

a unidade precisasse alterar três indicadores, por exemplo, ela deveria enviar três

formulários preenchidos.

https://forms.gle/HcaX7RxsgmjuooEL9


Ao todo, foram registradas 19 respostas (formulários), sendo 9 as unidades

respondentes, como pode ser observado no gráfico abaixo:

Gráfico 1- Quantidade de respostas por Unidade Administrativa

Fonte: Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Um ponto importante da revisão, o qual pode ser observado no gráfico 2, é que

2 dentre as 9 unidades1, a Secretaria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica

(SEBTT) e o Núcleo de Artes e Cultura (NAC), responderam que não seria necessário

fazer ajustes no PG no que se refere aos indicadores sob sua responsabilidade.

Gráfico2- Necessidade de ajustes pelas unidades

1 Superintendência de Infraestrutura (INFRA); Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP); Pró-
reitoria de Pesquisa (PROPESQ);Pró-reitoria de Extensão (PROEX); Núcleo de Artes e Cultura (NAC);
Secretaria de Gestão de Projetos (SGP); Secretaria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica (SEBTT);
Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (SIA) e Secretaria de Relações Internacionais (SRI).



Foram computadas, nos 17 formulários que solicitaram mudança, 19 modificações a

serem atendidas, referentes a 4 fatores: fórmula de indicador, responsáveis,

quantitativo das metas e nome do indicador.

Gráfico 3- Quantidade de mudanças solicitadas por fatores

A seguir, no quadro 1, são descritos os indicadores e as respectivas unidades

solicitantes das mudanças, já no quadro 2 são detalhadas as justificativas, tais quais

escritas nos formulários, desses pedidos para alterações.

Quadro 1- Indicadores que necessitam de ajustes por unidade



Indicadores Unidades
4- índice de pesquisadores de excelência na instituição PROPESQ
5- Índice de produção de científica qualificada PROPESQ
8- Número de alunos estrangeiros em mobilidade SRI e PROEX
11- Número de cursos de graduação com atividades de estágios nos museus da
UFRN

PROEX

14- Número de alunos da UFRN em mobilidade no exterior PROEX
23- Taxa de publicações com parcerias internacionais PROPESQ
30- índice de projetos de pesquisa com financiamento externo PROPESQ
34- Número de grupos de trabalho para acessibilidade nos Centros, Unidades
Acadêmicas e Administração Central

SIA

35- Número de projetos de acessibilidade da UFRN SIA
38- Índice de comunicação integrada na UFRN SGP
46- Índice de consumo de energia INFRA
52- Taxa de disseminação da gestão de processos SGP
54- Índice de qualidade de vida no trabalho PROGESP
56- Taxa de sucesso das atividades de capacitação PROGESP
58- Taxa de aprimoramento do modelo de avaliação do desempenho PROGESP

Quadro 2- Descrição das justificativas de ajustes por Unidade

4- índice de pesquisadores de excelência na instituição (PROPESQ) **

Mudança no ano base 2019 - 8,4%

JUSTIFICATIVA:

O valor calculado anteriormente foi de 8%, pois se baseava na fórmula (Número PQ + DT* / Número

total de docentes) x 100. No entanto, a fórmula foi revista pela equipe da PROPLAN em parceria com

a PROPESQ e foi modificada para: (Número PQ + DT* número total de docentes na Instituição

participantes de projetos de pesquisa) x 100. Tal modificação ocorreu posteriormente à coleta do

dado do ano base 2019, demandando correção.

5- Índice de produção de científica qualificada (PROPESQ)

Mudança no ano 2019 - 18,9% - demais valores da meta, sugerimos inclusão de uma casa decimal.

Portanto, 2020 - 21,0%; 2021 - 23,0%; 2022 - 25,0%; 2023 - 27,0%.

JUSTIFICATIVA:

A correção do valor da meta ano base 2019 refere-se ao fato de que a coleta do valor de 2019 foi

realizada em um momento (não me recordo quando exatamente), cujos dados ainda não se

encontravam consolidados na plataforma Scylax. Após conversa com a equipe PROPESQ e também

com a PROPLAN, concluímos que para haver fidedignidade, o dado a ser coletado deve se referir ao

ano anterior. Assim, o valor da meta de 2019, refere-se ao dado coletado no Scylax referente ao ano

de 2018. Tal questão já mencionada para a PROPLAN e presente no formulário definitivo

compartilhado pela PROPLAN referente à meta 5, bem como consta nos comentários da meta no

SIEDI.

8- Número de alunos estrangeiros em mobilidade (SRI)* e ***

Minha solicitação não se enquadra em nenhuma das opções, por isso a escrevo aqui: sugiro a retirada



da expressão ’’em mobilidade" do texto da meta por duas razões: 1) o número de alunos em

mobilidade tende a permanecer baixo, diante das barreiras sanitárias de diversos países e 2) os

alunos estrangeiros matriculados regularmente na UFRN, qualquer que seja sua forma de ingresso,

não estão compreendidos em nenhuma meta. Com a retirada dessa expressão, poderemos computar

não somente os alunos de mobilidade mas também os estrangeiros em cursos regulares, tenham eles

feito uma entrada regular (ENEM-SISu ou seleções de pós) ou ingressado através de programas ou

acordos (PEC-G; PEC-PG; Acordos com Timor-Leste e outros).

Solicitação da PROEX: Excluir a PROEX porque não tem como fornecer informações para este

indicador.

11- Número de cursos de graduação com atividades de estágios nos museus da UFRN (PROEX) ***

Incluir a PROGRAD porque é nesta unidade onde os estágios são registrados.

14- Número de alunos da UFRN em mobilidade no exterior (PROEX)***

Excluir a PROEX porque não tem como fornecer informações para este indicador.

23- Taxa de publicações com parcerias internacionais (PROPESQ)***

Conforme mencionado acima, não cabe a PROPESQ restar como "porta-voz" (que se confundiu

algumas vezes como principal responsável) de uma meta cujo o indicador tem impacto direto num

programa gerenciado pela PPG e SRI (PRINT).

JUSTIFICATIVA

A PROPESQ está como responsável desta meta que é majoritariamente da PPG, visto que este

indicador tem grande relevância para medir o impacto do PRINT. A fórmula do indicador foi

modificada no final do ano, por sugestão da PPG. No entanto, a PPG ainda está hesitante em relação

à nova fórmula adotada. Diante disso, creio que seja relevante agendar uma reunião entre a

PROPLAN e os responsáveis pela meta para encontrar um indicador que possa de fato acompanhar os

impactos na forma de produtos gerados pelo PRINT. Conforme comentei com a Fernanda (PPG), as

ações da PROPESQ pouco influenciam nesta meta e o fato da PROPESQ ser a "porta-voz" deste

indicador não parece pertinente neste momento de hesitação em relação à fórmula adotada.

30- índice de projetos de pesquisa com financiamento externo (PROPESQ)



Mudanças nos seguintes anos: 2019- 11,6%; 2020- 11,9%; 2021- 12,2%; 2022 - 12,5%; 2023- 12,5%

JUSTIFICATIVA:

A meta foi recalculada com base na mudança na forma de coleta do dado. Ao solicitar um relatório à

SINFO, agora considerando os projetos vigentes (não apenas os cadastrados no ano base), houve um

aumento significativo na meta (seja no ano base 2019, que em 2020). A fórmula foi revisada pelo

encarregado (Jefferson) e o modo de coleta do dado foi totalmente mapeado.

Entrei em contato com Paulo Pinheiro/PROPLAN para pedir sua ajuda sobre o indicador 30. Ano

passado quando conversamos (PROPESQ + Paulo), o Jefferson, encarregado por este indicador,

estava de férias e a Eloísa acabou revisando o formulário e calculando a meta. No entanto, quando o

Jefferson retornou, ao revisar a meta, ele acabou revisando o formulário e percebeu que era

necessário fazer alguns ajustes. Para atualizar a PROPLAN destes ajustes para coleta dos dados do

indicador, encaminhamos ao Paulo o formulário revisado na data de 29/01. Obrigada!

34- Número de grupos de trabalho para acessibilidade nos Centros, Unidades Acadêmicas e

Administração Central (SIA)*

1. Nome do indicador - Número de Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade (CPIA) nos

Centros, Unidades Acadêmicas e na Administração Central) *17 CPIAs (8 Centros Acadêmicos, 8

Unidades Acadêmicas Especializadas e 1 Administração Central)

3.Fórmula do Cálculo - Número acumulado de Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade

(CPIA) efetivamente** formalizados Análise das variáveis do indicador Variável 1: Número acumulado

de Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade efetivamente formalizados.

Definição: ** Entende-se por Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade (CPIA) efetivamente

formalizados aqueles com Portaria e membros instituídos, processos de trabalho com todas as etapas

definidas e que executaram pelo menos um ciclo de atividades previsto no planejamento anual.

35- Número de projetos de acessibilidade da UFRN***

Inclusão da SIA como um dos responsáveis.

38- Índice de comunicação integrada na UFRN (SGP)* e **

A mudança solicitada se refere à inclusão das iniciativas estratégicas do referido indicador (38 -

Audiência do sistema de comunicação da UFRN), uma vez que os demais dados já foram enviados à

equipe da PROPLAN. Dessa maneria, segue as iniciativas formuladas pela equipe da Comunica: 1)

Promover o aumento da interação com respectivos públicos mediante publicação de conteúdos

institucionais em todos os canais de comunicação; 2) Estabelecer parcerias com unidades internas e

externas para divulgação de material institucional; 3) Considerar a acessibilidade como elemento

fundamental na produção de todos os conteúdos; 4) Acompanhar e avaliar os acessos e interações

aos canais de comunicação oficiais da UFRN.

46- Índice de consumo de energia (INFRA)

Mudanças nos seguintes anos: 2021 aumento de 23% 2022 aumento de 19% 2023 redução em 1%

JUSTIFICATIVA:



A previsão de consumo de energia elétrica de 2020 foi totalmente alterada devido a situação de

pandemia. Com os dados de 2020 é possível quantificar essa situação, incialmente era previsto um

aumento de 15% em relação ao ano de 2019, teve uma redução aproximada de 48% (a COSERN ainda

não forneceu os dados de dezembro/2020) e nos anos seguintes tinha sido previsto uma redução

anual em 5% para os anos de 2021, 2022 e 2023. Na primeira previsão, antes da pandemia, seria 1

ano de aumento e três de redução. Com essa estimativa em 2023 atingiria uma redução de 1,40% em

relação ao ano de 2019. No momento atual, com os dados de 2020 é constatado uma vertiginosa

diminuição do consumo em 48%, consequentemente, com a retomada das atividades administrativas

e acadêmicas nas instalações físicas da UFRN é previsto um aumento progressivo de consumo em

relação a 2020. Analisando o cenário para 2021, com a previsão de retorno das atividades, estimou-se

um aumento de 23% em relação a 2020, já para 2022 um aumento de 19% em relação a 2021, e em

2023 uma redução de 1,00% em relação a 2022. Realizando a análise de 2023 com o consumo de

2019 é previsto uma redução de 5,40%, ou seja uma redução bem mais significativa em relação a

primeira versão das estimativas. Esta redução não é fruto da pandemia mas de um trabalho voltado a

equipamentos mais eficientes, geração de energia por meio de usinas fotovoltaicas e demais

atividades que visam a eficientização e racionalização do uso de energia elétrica. Dessa forma

solicitamos que as metas para o indicador 46 sejam reajustadas:

Em relação do ano anterior:

2021 aumento de 23%

2022 aumento de 19%

2023 redução em 1%.

Em relação ao ano 2019:

2021 redução de 28,42%

2022 redução de 4,01%

52- Taxa de disseminação da gestão de processos (SGP)**

Resposta 1:

A alteração a ser feita é apenas na nomenclatura da variável, que não será de processos gerenciados,

e sim de processos críticos documentados

Resposta 2:

O indicador deve mudar para: (número de macroprocessos com indicadores gerenciados)/número de

macroprocessos

Meta 2021: 20%

Meta 2022: 40%

Meta 2023: 60%

54- Índice de qualidade de vida no trabalho (PROGESP)

Mudanças nos seguintes anos: Ano base (2019) = 7,73 Meta 2021 = 7,8 Meta 2023 = 8,0

JUSTIFICATIVA

Conforme mencionado nas observações do SIEDI, a partir da avaliação do resultado do



microdiagnóstico, realizado em todas as unidades da instituição, o cálculo do índice de qualidade de

vida de 2019 foi recalculado, obtendo-se o valor de 7,73, devendo ser o novo valor de referência.

Dessa forma, foi recalculada também a meta final. O indicador permanecerá bianual.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Registrar em algum campo do SIEDI o valor da primeira mensuração do Índice de Qualidade de Vida

no Trabalho, ocorrida em 2014, cujo valor foi 6,48.

56- Taxa de sucesso das atividades de capacitação (PROGESP) *

Novo nome da meta: Taxa de desenvolvimento de competências por meio de capacitações

JUSTIFICATIVA

Conforme orientação ocorrida em reunião dia 18/09/2020 com membros da PROPLAN, ajustamos o

nome para maior clareza e adequação ao propósito da meta.

58- Taxa de aprimoramento do modelo de avaliação do desempenho (PROGESP)

Valor da meta 2020 = 0 Valor da meta 2021 = 0 Valor da meta 2022 = 50% Valor da meta 2023 = 100%

JUSTIFICATIVA:

Devido às mudanças significativas na atuação docente na instituição, especialmente pós cenário

pandêmico, alterou-se significativamente as necessidades de um novo modelo de avaliação docente,

sendo necessário alterar as metas dos anos 2020 e 2021 para zero, a fim de esperar a consolidação

do cenário para avanço desse objetivo.

Verificamos a necessidade de criar um grupo de trabalho com professores das diversas áreas de

conhecimento.

* mudança no nome do indicador.

** Mudança na fórmula do indicador.

***Mudança no responsável.


