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Parte quantitativa  3                                                                                          

Parte
quantitativa

Tabelas/gráficos/quadros/fotos e figuras 
precisam vir acompanhados de título e fonte.

Conceito Capes

3,943,953,76
4,084,06

2013

Fonte: PROPLAN/CPA
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Caixa e Equivalentes
de Caixa no Exercício

01/01/2019

Caixa e Equivalentes de caixa R$ 166.668.089,73 R$ 170.077.343,47 R$ 3.409.253,74

31/12/2019 Geração/
Consumo de caixa

Fonte: Demonstrações dos Fluxos de Caixa



Inserir tabelas e quadros com dados editáveis. As tabelas e quadros 
inseridos como imagem dificultam o processo de editoração do Relatório. 
Utilizar com parcimônia o recurso de mesclagem das células das tabelas e 
dos quadros, a fim de seguir as recomendações de acessibilidade.

 Avaliar a pertinência de gráficos, tabelas, quadros, fotos e figuras – utilizar 
apenas os absolutamente necessários para a compreensão do Relatório, que 
possuam qualidade para o aproveitamento na arte final. Eliminar os meramente
ilustrativos e que não agregam valor ao conteúdo do Relatório. 

Os dados dos gráficos precisam estar no Excel. Para melhor organização, 
é necessário que cada gráfico ou conjunto de dados seja apresentado em uma 
aba nomeada. 

Exemplo a seguir >





 Em relação aos quadros de indicadores que são fornecidos na página da 
PROPLAN e às informações que fazem um registro histórico (apresentar, 
pelo menos, dos últimos cinco anos), caso os dados preenchidos no ano de 
referência sejam divergentes daqueles publicados anteriormente, pede-se 
para justificar a divergência, conforme exemplo a seguir. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROPLAN 2019

Quantidade de 
Unidades 
organizacionais

2015 2016 2017 2018 2019

1780 1800 1850 1870 1875

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROPLAN 2020

*Devido a uma recontagem das unidades organizacionais no sigadmin para o ano de 2019,
percebeu-se que o valor correto era de 1890 Unidades organizacionais.

Quantidade de 
Unidades 
organizacionais

2016 2017 2018 2019 2020

1800 1850 1870 18981890*



 Inserir sumário.

Padronizar o uso das siglas. Em sua primeira menção no texto, 
devem ser indicadas entre parênteses, precedidas do nome por extenso. 
Ex: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP). Nesse caso, evitar 
introduzir as siglas com hífen (-), traço médio (–), travessão (   ─ ), dois 
pontos (:), vírgula (,) ou qualquer outro sinal diferente do  parêntese.

Seguir sempre o mesmo critério – na maioria dos casos, não há regras 
para uso de maiúsculas, minúsculas, negritos, itálicos ou outros destaques. 
Caso sejam utilizados, optar pela mesma forma em todo o Relatório, mas 
evitar utilizar o destaque de forma indiscriminada, já que este pode acabar 
perdendo a sua função. 

Parte
qualitativa



Não utilizar caixas de texto em nenhuma situação, pois dificultam o 
processo de editoração do Relatório e a acessibilidade do documento.

 Caso façam parte do Relatório textos que precisam ser transformados em 
infográficos, indicar no arquivo por meio de balões de comentários. Também 
indicar aqueles infográficos que devem ocupar página única ou que possuam 
algum outro tipo de especificidade. 

 Caso façam parte do Relatório figuras que precisam ser redesenhadas 
e/ou produzidas, indicar no arquivo por meio de balões de comentários.

Utilizar notas com parcimônia. O uso de notas extensas dificulta o 
processo de design editorial. Quando o uso da nota for imprescindível, 
recomenda-se adotar a nota de fim de capítulo para atender as orientações 
de acessibilidade para documentos.



 Inserir os hiperlinks dos documentos citados para que possam ser 
acessados a partir do Relatório, a exemplo de resoluções, portarias, planilhas 
etc. Os hiperlinks não devem ser introduzidos pela expressão “clique aqui”,
mas pelo título do documento.  Ex.: “A Resolução nº 181/2017 – CONSEPE
trata da política de melhoria da qualidade dos cursos [...]”.

 Atenção para a utilização dos nomes das unidades. Unidades cujos 
nomes foram alterados pela Resolução nº 017/2019 – CONSUNI, que aprova 
Regimento Interno da Reitoria da UFRN, ou por outra forma, precisam ser 
citadas no texto com os nomes atualizados.

Conferir todos os nomes próprios mencionados – nomes de pessoas 
e lugares devem ser grafados da maneira correta. Caso haja discordâncias 
quanto à grafia desses nomes, pesquisar em fontes fidedignas e padronizar 
as ocorrências em todo o texto.



 Analisar a pertinência do uso de seções e subseções. Em caso da sua 
utilização, obedecer a hierarquia máxima de três níveis (ex.: 1, 1.1, 1.1.1).

 Após o título de cada seção e subseção, pelo menos um parágrafo 
introdutório deve ser inserido, a fim de apresentar ao leitor o conteúdo da 
referida seção ou subseção.

 A linguagem utilizada no relatório deve ser formal e objetiva, apresentando 
apenas os aspectos necessários. Recomenda-se a escrita de frases na 
ordem direta (sujeito + verbo + complemento), bem como o emprego de 
vocábulos de mais fácil compreensão, evitando termos técnicos e palavras 
rebuscadas quando não forem necessários.

 Recomenda-se não combinar gráficos interdependentes (ex.: gráfico pizza, 
de onde uma das fatias remete a um gráfico em barras), preferindo individualizar 
as informações, juntamente com a análise, de modo hierárquico e menos 
complexo.



Orientações para 
descrição 
de imagens

Com o objetivo de tornar os relatórios acessíveis é 
fundamental a descrição das imagens contidas no 
documento, possibilitando uma compreensão clara e 
objetiva da figura (desenhos, mapas, gráficos, fotografias, 

infográficos etc.).



 A descrição das imagens pode ser incorporada como uma legenda 
posicionada abaixo de cada figura, precedida pela indicação “Descrição da 
imagem:”.

 Antes de descrever é importante observar quais são os elementos 
principais em relação ao conteúdo apresentado na imagem.

 Em alguns tipos de imagem, a descrição pode necessitar de um maior 
nível de detalhamento. Já em outros, pode não ser necessário descrever 
tantos detalhes, por isso é importante observar quais os elementos precisam 
estar descritos para que o leitor consiga obter as informações necessárias à 
compreensão.

 É importante considerar especificidades em relação ao tipo de imagem. 
Para descrever um infográfico, por exemplo, é necessário que todas as 
informações textuais estejam presentes na descrição.



 Mota (2016)1  fornece algumas orientações gerais para a audiodescrição 
de imagens estáticas. Abaixo seguem algumas recomendações, considerando 
os tipos de imagem que são mais usuais em documentos institucionais, 
especificamente, o Relatório de Gestão: 

Fornecer elementos para a construção da interpretação;  

Organizar os elementos descritivos em um todo significativo; 

Mencionar cores, direções e outros detalhes e, caso as cores tenham 
significado, mencioná-lo; 

Verificar a relação da imagem e texto, ou seja, quais elementos da 
imagem constam no texto e quais não; 

Usar termos específicos que são mencionados no texto; 

Observar como a imagem é nomeada para seguir a mesma terminologia; 

1 MOTTA, Lívia Maria Villela de Mello. A audiodescrição na escola: abrindo caminhos para leitura de mundo. Campinas: Pontes, 2016.



2  SALTON, Bruna Poletto; AGNOL, Anderson Dall; TURCATTI, Alissa. Manual de acessibilidade em documentos digitais. Bento Gonçalves, 
RS: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2017.

Sumarizar e evitar o excesso de informações desnecessárias; 

Usar artigos indefinidos quando é a primeira vez que aparece 
determinado elemento ou pessoa; 

Usar artigos definidos quando já forem conhecidos; 

Usar o tempo verbal sempre no presente; 

Mencionar as imagens de fundo e outros recursos gráficos utilizados
que completam o significado e traduzem a intenção do autor; [...].

“Uma técnica para auxiliar na descrição de uma imagem é perguntar-se ‘se 
eu não pudesse utilizar esta imagem aqui, o que escreveria em seu lugar?’. 
Se a resposta for ‘nada’, trata-se apenas de uma imagem decorativa ou que 
não tem conteúdo relevante, e, portanto, não necessita de descrição. Se a 
resposta for diferente de ‘nada’, procure montar uma descrição que 
contemple as informações fundamentais da imagem (nem a menos, nem a 
mais) e insira-a no documento utilizando o método mais adequado dentre 
os abordados anteriormente”.2
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 Exemplos
  Imagem 1

 Descrição 1

Descrição da imagem: Mapa do estado do Rio Grande do Norte em fundo azul. Da 
esquerda para a direita, na cor cinza, os municípios onde estão situados os polos de 
apoio presencial da oferta de educação a distância: Luís Gomes; Marcelino Vieira; 
Martins; Caraúbas; Grossos; Macau; Guamaré; Lajes; São Gonçalo do Amarante; 
Extremoz; Parnamirim e Nova Cruz. Na cor laranja, os campi presenciais: CERES, 
Campus Caicó; FELCS, Campus Currais Novos; FACISA, em Santa Cruz; EAJ, em 
Macaíba; CENTRAL, em Natal.



 Exemplos
  Imagem 2

 Descrição 2

Descrição da imagem: Gráfico em barras. Tipo de demanda Fala.BR (Manifestações da 
Ouvidoria): Tempo médio do Poder Executivo Federal no ano de 2020 em dias corridos: 
25,19 dias. Tempo médio da UFRN no ano de 2020 em dias corridos: 3,03 dias. Tipo de 
demanda e-SIC (acesso à informação): Tempo médio do Poder Executivo Federal no ano 
de 2020 em dias corridos: 12,30 dias. Tempo médio da UFRN no ano de 2020 em dias 
corridos: 2,11 dias.

Tempo médio de respostas  
dos dois tipos de demandas 

Tempo médio do Poder Executivo 
Federal no ano de 2020 em dias corridos

Fala.BR
(Manifestações

de Ouvidoria)

e-SIC
(acesso à 

informação)

Tempo médio da UFRN
no ano de 2020 em dias corridos

26252423222120191817161514131211109876543210

3,03 dias 25,19 dias

2,11 dias 12,30 dias



 Exemplos
  Imagem 3

 Descrição 3

Descrição da imagem: gráfico pizza: Ativo permanente: 5.267 (51,7%); Aposentado: 
4.528 (44,5%); Substitutos/ temporários/ visitantes: 216 (2,1%); Cedido: 118 (1,2%); 
Outros: 56 (0,5%).

Distribuição dos servidores 
 

segundo a situação funcional

Fonte: SIAPE

Aposentado

4.528 - 44,5%

Outros

56 - 0,5%

5.267 - 51,7%

Cedido

118 - 1,2%

temporários/
visitantes

216 - 2,1%



 Exemplos
Imagem 4

Descrição 4

Descrição da imagem: duas fotos mostram a concentração de resíduos de poda. 
A primeira mostra resíduos de poda reunidos entre troncos de árvore, enquanto a 
segunda mostra os mesmos resíduos em um canteiro, entre uma calçada e uma rua.

Outras fontes para descrição de imagens:

Boas práticas para descrição de imagens (IFRS)

Manual de descrição de imagens em questões de provas (IFRS)

Nota Técnica nº 21 / 2012 / MEC / SECADI /DPEE (Ministério da Educação)

Resíduos triturados de poda  
para o enriquecimento do solo 
e o uso paisagístico

Fonte: DMA/INFRA

https://cta.ifrs.edu.br/boas-praticas-para-descricao-de-imagens/
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/CPAA-POS/Manual_Descri%C3%A7%C3%A3o_Imagens_em_Provas.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10538-nota-tecnica-21-mecdaisy-pdf&Itemid=30192


IN nº
84/2020

A seguir são descritos os princípios 
para a elaboração e a divulgação da 
prestação de contas de acordo com 
a instrução normativa n° 84/2020, 
que deverão também ser seguidos
na elaboração dos relatórios.

I. Foco estratégico e no cidadão: além de prestar contas sobre os fatos 
pretéritos, os responsáveis devem apresentar a direção estratégica da 
organização na busca de resultados para a sociedade, proporcionando 
uma visão de como a estratégia se relaciona com a capacidade de gerar 
valor público em curto, médio e longo prazos e demonstrar o uso que a 
Unidade Prestadora de Contas (UPC) faz dos recursos, bem como os 
produtos, os resultados e os impactos produzidos;



II. Conectividade da informação: as informações devem mostrar uma visão 
integrada da inter-relação entre os resultados alcançados, a estratégia de 
alocação dos recursos e os objetivos estratégicos definidos para o 
exercício; e da inter-relação e da dependência entre os fatores que afetam 
a capacidade de a UPC alcançar os seus objetivos ao longo do tempo;

III. Relações com as partes interessadas: as informações devem prover uma 
visão da natureza e da qualidade das relações que a UPC mantém com 
suas principais partes interessadas, incluindo como e até que ponto a 
UPC entende, leva em conta e responde aos seus legítimos interesses e 
necessidades, considerando, inclusive, a articulação interinstitucional e a 
coordenação de processos para melhorar a integração entre os diferentes 
níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar 
valor público;



IV. Materialidade: devem ser divulgadas informações sobre assuntos que 
afetam, de maneira significativa, a capacidade de a UPC alcançar seus 
objetivos de geração de valor público em curto, médio e longo prazos e 
com conteúdo relevante para a sociedade, em especial para os cidadãos
e usuários de bens e serviços públicos, provedores de recursos e seus 
representantes;

V. Concisão: os textos não devem ser mais extensos do que o necessário 
para transmitir a mensagem e fundamentar as conclusões;

VI. Confiabilidade e completude: devem ser abrangidos todos os temas 
materiais, positivos e negativos, de maneira equilibrada e isenta de erros 
significativos, de modo a evitar equívocos ou vieses no processo decisório 
dos usuários das informações;



VII. Coerência e comparabilidade: as informações devem ser 
apresentadas em bases coerentes ao longo do tempo, de maneira 
a permitir acompanhamento de séries históricas da UPC e 
comparação com outras unidades de natureza similar;

VIII. Clareza: deve ser utilizada linguagem simples e imagens visuais 
eficazes para transformar informações complexas em relatórios 
facilmente compreensíveis, além de fazer uma distinção inequívoca 
entre os problemas enfrentados e os resultados alcançados pela 
UPC no exercício e aqueles previstos para o futuro;



IX.

 X.

Tempestividade: as informações devem estar disponíveis em tempo 
hábil para suportar os processos de transparência, responsabilização e 
tomada de decisão por parte dos cidadãos e seus representantes, dos 
usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos, e dos 
órgãos do Poder Legislativo e de controle, incluindo as decisões 
relacionadas ao processo orçamentário e à situação fiscal, à alocação 
racional de recursos, à eficiência do gasto público e aos resultados 
para os cidadãos; 

Transparência: deve ser realizada a comunicação aberta, voluntária e 
transparente das atividades e dos resultados da organização e a 
divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, 
independentemente de requerimento.



 Essas orientações visam contribuir para o aperfeiçoamento na elaboração 
de relatórios das unidades da UFRN e, consequentemente, na elaboração do 
Relatório de Gestão da Instituição. O objetivo final é proporcionar uma melhor 
comunicação com a sociedade, de modo a publicizar como a UFRN vem 
utilizando recursos públicos, bem como apresentar os produtos e os serviços 
gerados na Universidade.

 A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional / 
PROPLAN está disponível para sanar quaisquer dúvidas, como também 
receber sugestões quanto a este documento, pelo e-mail:

           < planejamento@proplan.ufrn.br >
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