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APRESENTAÇÃO

A partir do Plano de Gestão 2019-2023, a Administração Central da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte (UFRN), adota uma nova ferramenta de gestão estratégica, o Balanced Scored

Card (BSC), que se baseia na construção de um mapa estratégico contendo objetivos

desdobrados em indicadores, metas e iniciativas estratégicas.

O Plano de Gestão estabelece as diretrizes para a gestão no quadriênio 2019-2023, é o

documento que propõe um novo Mapa Estratégico da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte (UFRN), que resume os compromissos assumidos pela gestão, a saber: defesa da educação

pública, gratuita e de qualidade como bem social estratégico; 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 do futuro.

Figura 01- Mapa Estratégico
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O Mapa Estratégico agrupa os desafios institucionais em três perspectivas inter-relacionadas:

Sociedade, Desenvolvimento Acadêmico e Desenvolvimento Institucional. O mesmo é composto

de 10 objetivos estratégicos mensurados por 59 indicadores. Cada indicador é formado de metas

e iniciativas estratégicas. Os indicadores estratégicos são medidas de desempenho que visam

aferir a eficácia da execução do planejamento estratégico, sendo uma forma de mensurar o

alcance dos objetivos traçados.

DESENVOLVIMENTO

A partir deste novo cenário é que foi elaborado este Guia de Referência dos Indicadores do

Plano de Gestão 2019-2023, que tem como objetivo principal sistematizar, otimizar e monitorar

os 59 indicadores do Plano. Outra relevância deste trabalho diz respeito ao seu alinhamento à

Instrução Normativa (IN) 24/2020 do Ministério da Economia (ME), a qual estabelece no seu art.

3º, inciso IV, que o plano estratégico institucional dos órgãos e das entidades da administração

pública federal direta, autárquica e fundacional deverá conter, no mínimo, os seguintes

elementos: indicadores, com seus atributos, tais como: fórmula de cálculo, periodicidade de

medição, linha de base e metas.

Corroborando com a orientação acima, o Guia de Referência dos Indicadores do Plano de

Gestão 2019-2023 sistematizou as informações em formulários. Sempre que possível, foram

detalhados os “caminhos” para localizar os dados de forma mais direta possível nos Sistemas

Integrados de Gestão (SIG), da UFRN. Além disso, os dados sistematizados em órgãos como

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foram detalhados a fim de garantir uma

melhor e maior apresentação dos resultados dos indicadores.

Por fim, detalha-se os 59 formulários dos indicadores do Plano de Gestão 2019-2023,

devidamente validados, sistematizados e revisados. Ressalta-se que o monitoramento e

atualização desses indicadores é parte essencial para o cumprimento dos objetivos estratégicos.
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Lista de Indicadores

Fortalecer o valor público e estratégico da UFRN
1. Índice de execução dos objetivos estratégicos 07

Promover a excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação
2. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 08
3. Índice de docentes que obtiveram experiência no exterior através do PRINT 10
4. Índice de pesquisadores de excelência na Instituição 12
5. Índice de produção científica qualificada 14
6. Índice de programas de pós-graduação melhorados na avaliação CAPES 15
7. Número de ações artísticas e culturais 16
8. Número de alunos estrangeiros na UFRN 18
9. Número de componentes curriculares ofertados em línguas estrangeiras 19
10. Número de cursos com conceito 2 no ENADE 20
11. Número de cursos de graduação com atividades de estágio nos museus da UFRN 21
12. Número de docentes na pós-graduação 22
13. Número de publicações no Repositório Institucional (RI) 23
14. Números de alunos da UFRN em mobilidade no exterior 24
15. Proporção de docente da UFRN na formação acadêmica das residências em saúde 25
16. Propriedade intelectual 26
17. Quantidade de programas de pós-graduação reestruturados 28
18. Taxa de cursos com conceitos 4 e 5 no ENADE 29
19. Taxa de evasão de cursos presenciais técnicos de nível médio 30
20. Taxa de evasão nos cursos de graduação 31
21. Taxa de ocupação das incubadoras com empresas em pré incubação e incubação 34
22. Taxa de participação discente em extensão 35
23. Taxa de publicações com parcerias internacionais 37

Desenvolver metodologias acadêmicas inovadoras
24. Número de iniciativas de práticas educacionais inovadoras 38
25. Número de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) atualizados 39
26. Índice de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) do EBTT reformulados 41

Articular as competências da UFRN com a sociedade
27. Índice de laboratórios institucionais em base de dados para acesso público 42
28. Índice de parcerias firmadas para financiamento de projetos acadêmicos de ensino,
pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação 44
29. Índice de programas estruturantes, projetos e cursos em extensão inovadora com
impacto no desenvolvimento regional 46
30. Índice de projetos de pesquisa com financiamento externo 47
31. Número de contratos de transferência de tecnologia 49
32. Participação na implantação do Parque Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte -
Augusto Severo 50
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Disseminar a inclusão como política institucional
33. Índice de Acessibilidade Digital 51
34. Número de grupos de Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade (CPIA) nos
Centros, Unidades Acadêmicas e na Administração Central 52
35. Número de projetos de acessibilidade em infraestrutura 53
36. Número de projetos financiados em temáticas de inclusão e acessibilidade 54
37. Taxa de evasão de estudantes cotistas na graduação 56

Aprimorar as ações de comunicação e estruturação dos dados institucionais
38. Audiência do sistema de comunicação da UFRN 59
39. Índice de tempo médio de resposta aos pedidos de acesso à informação 62
40. Índice de tempo médio de resposta dos pedidos de manifestação da Ouvidoria 63
41. Número de ações de visibilidade da UFRN na sociedade 64
42. Taxa de indicadores institucionais validados 65

Desenvolver a gestão e a segurança da informação e do patrimônio
43. Taxa de inventário patrimonial atualizado 66
44. Taxa de redução de ocorrências relativas à segurança patrimonial 67
45. Taxa de redução do número de incidentes de segurança da informação 68

Promover sustentabilidade energética, ambiental e da tecnologia da informação
46. Índice de consumo de energia 69
47. Índice de evolução na execução do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS)70
48. Índice de tecnologia da informação e comunicação sustentável 71

Aperfeiçoar o modelo de governança, de gestão estratégica e gestão de processos e riscos
49. Índice de aprimoramento da estrutura organizacional da UFRN 72
50. Índice de melhoria na governança e nos processos de aquisições/contratações 74
51. Taxa de avaliação da gestão de riscos 75
52. Taxa de disseminação da gestão de processos 76
53. Taxa de cumprimento de práticas de governança 78

Desenvolver competências e qualidade de vida das pessoas
54. Índice de qualidade de vida no trabalho 79
55. Número de ações de esporte e lazer 81
56. Taxa de desenvolvimento de competências por meio de capacitação 82
57. Taxa de absenteísmo por motivo de doença com características relacionadas ao
trabalho 83
58. Taxa de aprimoramento do modelo de avaliação de desempenho do docente 85
59. Taxa de desempenho dos servidores técnico-administrativos 86
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01-Índice de execução dos objetivos estratégicos
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de execução dos objetivos estratégicos

2. Finalidade Mensurar a execução dos objetivos estratégicos do plano de gestão 2019-2023

3. Fórmula de Cálculo (Somatório % de realização das metas no ano / Total de metas anual) x 100

4. Polaridade (comportamento
esperado do indicador)

0 - 100% - Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Sistema de Indicadores Estratégicos de Desenvolvimento Institucional- SIEDI
https://siedi.ufrn.br/siedi/

6. Frequência de coleta Trimestral Data da coleta: abri./ jun. /set. /dez.

7. Forma de inserção no Sistema Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade(s) responsável (eis) Pró-Reitoria de Planejamento

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Somatório % de realização das metas

Definição Somatório de percentual de execução dos outros 58 (cinqüenta e oito) indicadores
que compõem o mapa estratégico do plano de gestão 2019-2023.

Fórmula de Cálculo
2
59� = Percentual de execução indicador 2+ percentual de execução 3...+

percentual de execução indicador 59

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

Sistema de Indicadores Estratégicos de Desenvolvimento Institucional- SIEDI

https://siedi.ufrn.br/siedi/

Frequência de coleta Trimestral Data da coleta: abr./ jun. / set. e dez.

Variável 2- Total de metas

Definição Total de metas no ano

Fórmula de Cálculo
2
59� �= nº metas 2+ meta 3...+ meta 59 (Ressalta-se que nem todos os

indicadores são anuais)

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

Sistema de Indicadores Estratégicos de Desenvolvimento Institucional- SIEDI

https://siedi.ufrn.br/siedi/

Frequência de coleta Trimestral Data da coleta: abri./jun. / set. e dez.

https://siedi.ufrn.br/siedi/
https://siedi.ufrn.br/siedi/
https://siedi.ufrn.br/siedi/
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2-Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB

2. Finalidade
Obter um amplo diagnóstico da educação básica ofertada na UFRN-NEI-CAp
Núcleo de educação da infância, bem como a elaboração, o monitoramento e o
aprimoramento das políticas educacionais.

3. Fórmula de Cálculo

���� = � � �

P: Indicador de Rendimento

� =
1
�

Onde

� =
�=1
�� 1

��
�

N: Nota média padronizada

� =
�������á���� + ���������ê�

2

p: Taxa de aprovação em cada ano ou série dos anos iniciais do Ensino
Fundamental

NPmatemática: Nota padronizada de matemática

NPPortuguês: Nota padronizada de português

4. Polaridade (comportamento
esperado do indicador)

Escala: 0 - 10)- Maior melhor

5.Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://ideb.inep.gov.br/resultado/

set.

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...) Bienal

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base2019):Outubro

Data(s) da(s) coleta(s): Agosto

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável (eis) 3

9. Unidade(s) responsável (eis) Secretaria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica - SEBTT

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- p: Taxa de aprovação em cada ano ou série dos anos iniciais do Ensino Fundamental

Definição Relação entre o nº de aprovados e nº de matriculados

Fórmula de Cálculo Taxa de aprovação em cada ano ou série dos anos iniciais do Ensino Fundamental
dividido por 100.

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

Solicitado ao Núcleo de Educação da Infância – NEI CAp, via SIPAC > Memo.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Bienal

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dez./2018

Data(s) da(s) coleta(s): Maio

Variável 2- NPmatemática: Nota padronizada de matemática

Definição Nota padronizada de Matemática

Fórmula de Cálculo Diferença entre a nota de matemática no exame de 2019 e o limite inferior da
média de proficiência de matemática no SAEB 1997 divida pela diferença entre o
limite superior da média de proficiência de matemática no SAEB 1997 e o limite
inferior da média de proficiência de matemática no SAEB 1997.

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/outros-documentos

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Bienal

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Outubro/2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: Não se aplica.

Variável 3- NPPortuguês: Nota padronizada de português

Definição Nota padronizada de Português

Fórmula de Cálculo Diferença entre a nota de Português no exame de 2019 e o limite inferior da média
de proficiência de Português no SAEB 1997 divida pela diferença entre o limite
superior da média de proficiência de Português no SAEB 1997 e o limite inferior da
média de proficiência de Português no SAEB 1997.

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/outros-documentos

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Bienal Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:Outubro/2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: Não se aplica.

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/outros-documentos
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/outros-documentos
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03 -Índice de docentes que obtiveram experiência no exterior através do PRINT
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de docentes que obtiveram experiência no exterior através do PRINT

2. Finalidade
Verificar a mobilidade internacional de docentes de acordo com as metas de internacionalização
da UFRN nos Programas de Pós-Graduação com conceito CAPES 4, 5, 6 e 7

3. Fórmula de Cálculo
(Número de docentes permanentes que aderiram ao CAPES-PRINT/UFRN com experiência no
exterior /Total de número de docentes permanentes nos Programas de Pós-Graduação que
aderiram ao CAPES-PRINT/UFRN) x 100

4-Polaridade Maior melhor

4. Fonte
(detalhar o caminho de
acesso ao dado)

O indicador é calculado separadamente duas vezes. Uma, para os Programas de Pós-Graduação
que são conceito 4 e 5 na última avaliação da CAPES, sendo eles:

Administração; Arquitetura E Urbanismo; Bioquímica; Ciências Climáticas; Ciências
Farmacêuticas; Ciências Odontológicas; Desenvolvimento E Inovação Tecnológica Em
Medicamentos; Enfermagem; Ensino De Ciências e Matemática; Filosofia;Fisioterapia; História;
Nanotecnologia Farmacêutica; Neurociências; Química; Saúde Coletiva; Turismo; Antropologia
Socia; Bioinformática; Ciências Da Saúde; Desenvolvimento e Meio Ambiente; Educação;
Engenharia Elétrica; Engenharia Química; Estudos Da Linguagem; Física; Geodinâmica E
Geofísica; Psicologia; Sistemas E Computação.

Os Programas de Pós-Graduação que são conceito 6 e 7 na última avaliação da CAPES, sendo
eles: Ecologia; Psicobiologia e Ciência e Engenharia de Materiais.

O número de docentes permanentes que aderiram ao CAPES-PRINT/UFRN é encontrado no
Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA/CAPES, no RELATÓRIO ANALÍTICO DE
BENEFICIÁRIOS POR CONCESSÃO/PROJETO. https://print.ufrn.br/

O número total de docentes permanentes nos Programas de Pós-Graduação que aderiram ao
CAPES-PRINT/UFRN é retirado através de relatório extraído no SIGAA pelo caminho: SIGAA ->
Stricto Sensu -> Relatórios e Consultas -> Membros dos Programas.(acesso restrito, necessidade
de login e senha).

Os Programas de Pós-Graduação que aderiram ao CAPES-PRINT/UFRN são os programas que
tiveram conceito igual ou acima de 4 na última avaliação quadrienal dos cursos de pós-
graduação da CAPES e que seus coordenadores assumiram adesão ao Programa PrInt.

5. Frequência de coleta
(mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:dez./2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: dez./2020

6. Forma de inserção
no Sistema (manual

Manual

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fprint.ufrn.br%2F
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ou automática)

7. Nº de Variável(eis) 2

8. Unidade(s)
responsável(eis)

PPG

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de docentes permanentes que aderiram ao CAPES-PRINT/UFRN com experiência no exterior

Definição Número de docentes permanentes que obtiveram experiência no exterior recebendo bolsa de
Professor Visitante pelo CAPES/PrInt para realizarem pesquisas de pós-doutorado em
Universidades Internacionais.

Fórmula de Cálculo Não se aplica (contagem direta)

Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

O número de docentes permanentes que aderiram ao CAPES-PRINT/UFRN é encontrado no
Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA/CAPES, no RELATÓRIO ANALÍTICO DE
BENEFICIÁRIOS POR CONCESSÃO/PROJETO.

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:dez./2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 2- Total de número de docentes permanentes nos Programas de Pós-Graduação que aderiram ao CAPES-
PRINT/UFRN

Definição Número total de docentes permanentes credenciados aos Programas de Pós-Graduação com
conceito igual ou superior a 4 que aderiram ao CAPES-PRINT/UFRN

Fórmula de Cálculo Não se aplica (contagem direta)

Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

O número total de docentes permanentes nos Programas de Pós-Graduação que aderiram ao
CAPES-PRINT/UFRN é retirado através de relatório extraído no SIGAA pelo caminho: SIGAA ->
Stricto Sensu -> Relatórios e Consultas -> Membros dos Programas.(acesso restrito, necessidade
de login e senha).

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dez./2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro
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04- Índice de pesquisadores de excelência na Instituição
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de pesquisadores de excelência na Instituição

2. Finalidade Medir o percentual de pesquisadores considerados de excelência na instituição

3. Fórmula de Cálculo

Número PQ+DT* / número total de docentes na Instituição participantes de projetos de
pesquisa) x 100

*ou equivalente

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o
caminho de acesso
ao dado)

Indicador consolidado pela PROPESQ a partir de dados disponíveis na Plataforma do CNPq e
de dados extraídos do SIGAA, mediante solicitação de extração de dados à STI. Os dados
consolidados podem ser encontrados em documentos relatórios disponíveis no site da
PROPESQ: www.propesq.ufrn.br > Documentos > Todas as categorias > Indicadores de
Pesquisa.

6. Frequência de
coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): Dezembro

7. Forma de inserção
no Sistema (manual
ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 03

9. Unidade(s)
responsável(eis)

PROPESQ

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número PQ (produtividade em pesquisa )

Definição Número de bolsistas produtividade em pesquisa (de acordo com o CNPq) na UFRN

Fórmula de Cálculo Número absoluto de bolsistas produtividade em pesquisa

Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Número PQ = http://cnpq.br/bolsistas-vigentes/ > bolsistas Produtividade em Pesquisa

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 2- Número DT (desenvolvimento tecnológico)

Definição Número de bolsistas em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (de acordo com
o CNPq) na instituição

http://www.propesq.ufrn.br
http://cnpq.br/bolsistas-vigentes/
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Fórmula de Cálculo Número absolute

Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Número DT = http://cnpq.br/bolsistas-vigentes/ > bolsistas Desenvolvimento Tecnológico e
Extensão Inovadora

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

dez. de 2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

dez. de 2020

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):

Variável 3-Número total de docentes na Instituição participantes de projetos de pesquisa

Definição Número total de docentes na instituição participantes de projetos de pesquisa.

Fórmula de Cálculo Número absoluto de docentes participantes de projetos de pesquisa

Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Abrir solicitação à STI, via SIGAA > Ajuda > Outra Solicitação > Tipo da solicitação: Extração de
Dados, para a emissão de relatório de participação de docentes em projetos de pesquisa
contendo as seguintes informações: nome; data de início e fim da participação do membro no
projeto; status do projeto. Devem ser considerados na consulta os projetos num intervalo de
6 anos do ano de referência. Ou seja, para o ano de referência 2020, são considerados os
projetos iniciados entre 2015 e 2020.

Para a consolidação dos dados:
1 - Excluem-se da planilha bruta projetos com status inválidos, restando apenas aqueles com
indicação das seguintes situações: APROVADO; EM EXECUÇÃO; FINALIZADO; RENOVADO.
2 - Excluem-se os projetos com ano de início e de fim anteriores ao ano de referência.
3 - Removem-se as cópias da coluna "Docente", de modo que não haja repetição dos nomes
dos pesquisadores.
4 - Contabiliza-se o total de linhas contendo os nomes dos pesquisadores participantes de
projetos de pesquisa, presentes na coluna "Docentes".

Ao final desses passos, teremos o Número Total de Pesquisadores da instituição.

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

dez. de 2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

dez. de 2020

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):

http://cnpq.br/bolsistas-vigentes/
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05 - Índice de produção científica qualificada
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de produção científica qualificada

2. Finalidade
Medir o percentual da produção científica altamente qualificada frente ao total de artigos
publicados em periódicos na Instituição.

3. Fórmula de Cálculo (Número de produções de “muito alta relevância” / Número total de produções) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

Uma vez coletados os dados das variáveis 1 e 2 na Plataforma Scylax,
http://www.scylax.ufrn.br

o indicador é consolidado pela PROPESQ

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dez. de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 02

9. Unidade(s)
responsável(eis)

PROPESQ

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de produções de “muito alta relevância”

Definição Somatório dos artigos científicos publicados em periódico indexado com Citescore
ranqueado no quartil 75 pela área mãe de classificação.

Fórmula de Cálculo Número absoluto de artigos científicos indexados de “muito alta relevância”

Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

www.scylax.ufrn.br > Comparar > Adicionar grupos _ UFRN > Indicador _ Total de
produções (Citescore) > “relevância muito alta”

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de
2019

Data(s) da(s) coleta(s): Julho e dezembro

Variável 2- Número total de produções

Definição Compreende o número total de artigos científicos publicados em periódico na instituição

Fórmula de Cálculo Número absoluto de artigos científicos publicados em periódicos

Fonte (detalhar o caminho Número total de produções: www.scylax.ufrn.br > Comparar > Adicionar grupos _ UFRN >

http://www.scylax.ufrn.br
http://www.scylax.ufrn.br
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de acesso ao dado) Indicador _ Total de produções _ “artigo em periódico”

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dez. de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):

O indicador de produção científica qualificada é coletado através da plataforma Scylax, sendo que este dado é dinâmico e
pode ser alterado diariamente, pois depende da atualização das bases de dados consultadas pelo Scylax para cálculo do
indicador pela plataforma. Portanto, uma visão mais real da produção científica é possível de se obter ao coletar o dado
referente ao ano anterior, visto que esta produção já se encontra consolidada pela plataforma. De fato, o % produção
científica qualificada do ano base (2019), refere-se ao dado coletado na Scylax em relação ao ano de 2018.

06-Índice de programas de pós-graduação melhorados na avaliação CAPES
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de programas de pós-graduação melhorados na avaliação CAPES

2. Finalidade

Acompanhar o desenvolvimento das atividades dos Programas de Pós-
Graduação, com o objetivo de orientar quanto aos critérios da avaliação e
consequentemente no alcance da excelência do maior número de Programas,
comprovando assim a qualidade dos mesmos.

3. Fórmula de Cálculo
(Número de programas de pós-graduação com nota superior à recebida na
avaliação de 2017 / Número total de programas) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) - Módulo (Avaliação Quadrienal) –
Avaliação de Programas (Resultados da Avaliação Quadrienal) – Período de
Avaliação (Avaliação Quadrienal) – Instituição de Ensino Superior (UFRN) –
Relação dos Programas de Pós-Graduação (clicando na lupa do lado do nome de
cada Programa teremos os conceitos do Programa por ano)*

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Quadrienal

Data(s) da(s) coleta(s) no ano
base: 2019
Data(s) da(s) coleta(s):

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 2
9. Unidade(s) responsável(eis) PPG

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de Programas de Pós-Graduação com nota superior a recebida na avaliação de 2017
Definição Número de Programas de Pós-Graduação que obtiveram nota superior na

última avaliação
Fórmula de Cálculo Número de Programas de Pós-Graduação que obtiveram nota superior na

última avaliação
Fonte (detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) - Módulo (Avaliação
Quadrienal) – Avaliação de Programas (Resultados da Avaliação
Quadrienal) – Período de Avaliação (Avaliação Quadrienal) – Instituição de
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Ensino Superior (UFRN) – Relação dos Programas de Pós-Graduação
(clicando na lupa do lado do nome de cada Programa teremos os conceitos
do Programa por ano)* e comparar os resultados com a avaliação anterior.

Frequência de coleta (mensal, bimestral...)
Quadrienal

Data(s) da(s) coleta(s) no ano
base: 2019
Data(s) da(s) coleta(s):

Variável 2- Número Total de Programas de Programas de Pós-Graduação

Definição Número Total de Programas de Programas de Pós-Graduação da
Universidade

Fórmula de Cálculo Número Total de Programas de Programas
Fonte (detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) - Módulo (Avaliação
Quadrienal) – Avaliação de Programas (Resultados da Avaliação
Quadrienal) – Período de Avaliação (Avaliação Quadrienal) – Instituição de
Ensino Superior (UFRN) – Relação dos Programas de Pós-Graduação.

Frequência de coleta (mensal, bimestral...)
Quadrienal

Data(s) da(s) coleta(s) no ano
base: 2019
Data(s) da(s) coleta(s):

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):
Observação 1: A última avaliação dos Programas de Pós-Graduação pela CAPES foi a Avaliação Quadrienal referente ao
período 2013-2016, cujo resultado foi publicado em 2017, e o resultado da próxima avaliação está previsto para o ano de
2021, portanto em 2020 não teremos como coletar esse indicador.
Observação 2: No caso de Programas de Pós-Graduação em forma associativa, somente serão listados na Plataforma
Sucupira os programas em que a UFRN é a coordenadora da associação. Para obter as informações sobre os demais
Programas em que participamos da associação, mas não somos a instituição coordenadora, deve-se informar a IES
coordenadora da Rede para avaliação do Curso.

07 - Número de ações artísticas e culturais
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de ações artísticas e culturais

2. Finalidade

• Incentivar às ações de arte e cultura, com foco em capacitação, fruição e difusão, e que
tenham como público-alvo a comunidade interna e a externa, incluindo a participação de
grupos étnicos e culturais diversos, grupos sociais estratégicos e abordagens temáticas
definidas em função das necessidades sociais locais;
• Estímular ao aumento no número de ações de arte e cultura nos campi do interior do
estado.

3. Fórmula de Cálculo Quantidade acumulada de ações artísticas e culturais

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Sigaa (ações de extensão); Registros internos do NAC e consulta aos canais digitais desta
Unidade.

6. Frequência de coleta A frequência de coleta de dados sobre cada ação Data(s) da(s) coleta(s) no ano
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(mensal, bimestral...) ocorre sempre que ela é realizada. No caso da
sistematização de dados sobre todas as ações, a
frequência ocorre semestralmente para elaboração
dos relatórios parcial e anual.

base: 20 de dez. de 2019.

Data(s) da(s) coleta(s): Setembro.

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 1

9. Unidade(s)
responsável(eis)

Núcleo de Arte e Cultura da UFRN (NAC) e Pró-reitoria de Extensão da UFRN (PROEX)

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Ações artísticas e culturais

Definição São ações de capacitação, fomento, fruição e difusão das artes e da cultura, desenvolvidas,
coordenadas e/ou apoiadas pelo Núcleo de Arte e Cultura da UFRN (NAC) e/ou pela Pró-
reitoria de Extensão da UFRN (PROEX), com envolvimento da comunidade interna e
externa, executadas em conformidade com os princípios e objetivos da política de cultura
da UFRN (RESOLUÇÃO N o 125/2016-CONSEPE, de 02 de agosto de 2016.)

Fórmula de Cálculo Quantidade acumulada de ações artísticas e culturais

Fonte Sigaa (ações de extensão); Registros internos do NAC e consulta aos canais digitais desta
Unidade.

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

A frequência de coleta de dados sobre cada ação
ocorre sempre que ela é realizada. No caso da
sistematização de dados sobre todas as ações, a
frequência ocorre semestralmente para elaboração
dos relatórios parcial e anual.

Data(s) da(s) coleta(s) no ano
base: 20 de dez. de 2019.

Data(s) da(s) coleta(s): setembro.

Outras informações relevantes (campo não obrigatório) :
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08-Númro de alunos estrangeitos na UFRN
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de alunos estrangeiros na UFRN

2. Finalidade

Registrar o número de alunos estrangeiros presentes na UFRN em atividades acadêmicas
(ensino, pesquisa e extensão) para fins de informação a pesquisas de internacionalização,
uma vez que este é um indicador com grande peso em importantes rankings de
universidades.

3. Fórmula de Cálculo Número acumulado de alunos estrangeiros na UFRN

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Registros de matrículas em cursos dos diversos níveis, além de registros de alunos
estrangeiros em atividades de pesquisa e extensão nas diferentes unidades da UFRN, ou em
atividades de empreendedorismo, nos parques tecnológicos.

6. Frequência de coleta
(mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Final de cada período letivo.

Data(s) da(s) coleta(s):

7. Forma de inserção
no Sistema (manual
ou automática)

Automática, no caso dos cursos regulares

Manual no caso das demais atividades acadêmicas.

8. Nº de Variável(eis) 01

9. Unidade(s)
responsável(eis)

SRI

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número acumulado de alunos estrangeiros em mobilidade na UFRN

Definição número de alunos estrangeiros presentes na UFRN em atividades acadêmicas (ensino,
pesquisa e extensão) para fins de informação a pesquisas de internacionalização.

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

Registros de matrículas em cursos dos diversos níveis, além de registros de alunos
estrangeiros em atividades de pesquisa e extensão nas diferentes unidades da UFRN, ou em
atividades de empreendedorismo, nos parques tecnológicos.

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Outras informações relevantes (campo não obrigatório)



19

09 - Número de componentes curriculares ofertados em línguas estrangeiras
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de componentes curriculares ofertados em línguas estrangeiras

2. Finalidade

Fomentar a internacionalização da UFRN com oferta de componentes curriculares
em língua estrangeira que possam ser cursados por alunos estrangeiros em
mobilidade. Essa oferta pode aumentar o interesse de alunos internacionais pelos
cursos oferecidos pela Instituição e impactar positivamente nos índices de avaliação
de Rankings internacionais o que dará à UFRN maior inserção e visibilidade na
cooperação internacional.

3. Fórmula de Cálculo Número acumulado de componentes curriculares ofertados em línguas estrangeiras

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso
ao dado)

Consulta às coordenações de curso de graduação de ofertas regulares de
componentes curriculares em língua estrangeira. Consulta às coordenações de
programas de Pós-graduação de ofertas regulares de componentes curriculares em
língua estrangeira

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Final de cada período letivo.

Data(s) da(s) coleta(s): (Não realizada)

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou
automática)

Manual, porém, pode ser automática se a STI desenvolver um código que
identifique qualquer disciplina ministrada em língua estrangeira, quer seja na
graduação ou na Pós-graduação.

8. Nº de Variável(eis) 01

9. Unidade(s) responsável(eis) SRI

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número acumulado de componentes curriculares ofertados em línguas estrangeiras

Definição oferta de componentes curriculares em língua estrangeira que possam ser cursados
por alunos estrangeiros em mobilidade.

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Consulta às coordenações de curso de graduação de ofertas regulares de
componentes curriculares em língua estrangeira. Consulta às coordenações de
programas de Pós-graduação de ofertas regulares de componentes curriculares em
língua estrangeira

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s):

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):
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10- Número de cursos com conceito 2 no ENADE
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de cursos com conceito 2 no ENADE

2. Finalidade Melhorar os indicadores de qualidade dos cursos de graduação da UFRN

3. Fórmula de Cálculo Número de cursos com conceito ENADE 2 no triênio

4. Polaridade Menor melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-
indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/resultados

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano
base: dez./2019

Data(s) da(s) coleta(s): novembro

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou
automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 1

9. Unidade(s) responsável(eis) PROGRAD

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de cursos com conceito 2 no ENADE

Definição Quantidade de cursos de graduação com conceito ENADE 2 dentre os que
participaram do exame no último triênio (2017 a 2019)

Fórmula de Cálculo Não há

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-
indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/resultados

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano
base: dezembro de 2019

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
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11- Número de cursos de graduação com ativides de estágio nosmuseus* da UFRN
Critérios Descrição

1. Nome do indicador
Número de cursos de graduação com atividades de estágio nos museus* da UFRN

*Museu Câmara Cascudo, Museu de Ciências Morfológicas e Museu do Seridó

2. Finalidade

Atender ao artigo 3 da resolução 05/2014-CONSUNI, especialmente em seus
incisos II e VI.

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf (Conselho Superior:
CONSUNI, Ano: 2014, Número: 5)

3. Fórmula de Cálculo
Número de cursos de graduação com atividades de estágio nos museus da
RUMUS/UFRN.

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte Coordenadoria de Estágios da PROGRAD e Direções dos Museus.

SIGAA > CENTRAL DE ESTÁGIOS > GERÊNCIA DE ESTÁGIOS

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: junho e dezembro

Data(s) da(s) coleta(s): junho e dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual e Automático

8. Nº de Variável(eis) 01 variável

9. Unidade(s)
responsável(eis)

PROEX e PROGRAD

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de cursos de graduação com atividades de estágio nos museus

Definição Total de cursos de graduação em estágio nas unidades museais da UFRN.

Fórmula de Cálculo Somatório dos cursos de graduação em estágio.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Coordenadoria de estágio da PROGRAD e Direções dos museus da UFRN.

SIGAA > CENTRAL DE ESTÁGIOS > GERÊNCIA DE ESTÁGIOS

Frequência de coleta (mensal, Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: junho e dezembro

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf


22

bimestral...) Data(s) da(s) coleta(s): junho e dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):SIGAA > CENTRAL DE ESTÁGIOS > GERÊNCIA DE ESTÁGIOS. Esse
foi o caminho informado pela PROGRAD para saber tanto o número de cursos quanto o número de alunos em estágios nos
museus. Somente essa Pró-Reitoria consegue consultar esses dados.

12-Número de docentes (titulados nos últimos 10 anos) credenciados na pós-graduação
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de docentes (titulados nos últimos 10 anos) credenciados na pós-
graduação

2. Finalidade
Estimular e acompanhar a inserção dos docentes na pós-graduação com ênfase
a adequação dos mesmos à proposta do Programa em que serão credenciados,
com base no documento de área da CAPES.

3. Fórmula de Cálculo Número acumulado de docentes credenciados na pós-graduação

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

SIGAA – Módulo (Stricto Sensu) - Relatório e Consultas (Membros dos
Programas) – Relatório da Equipe de um Programa (Por Programa de Pós-
Graduação) – Membros (Docentes Internos)- aplicar filtro. (acesso restrito,
necessidade de login e senha)

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

semestral
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): Julho e dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 1

9. Unidade(s) responsável(eis) PPG

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número Total de docentes credenciados

Definição Número de docentes credenciados qualificados para atuação nos Programas de
Pós-Graduação

Fórmula de Cálculo Número Total de docentes credenciados

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

SIGAA – Módulo (Stricto Sensu) - Relatório e Consultas (Membros dos
Programas) – Relatório da Equipe de um Programa (Por Programa de Pós-
Graduação) – Membros (Docentes Internos) *(acesso restrito, necessidade de
login e senha).
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13 - Número de Publicações no Repositório Institucional
Critérios Descrição

1. Número e nome do indicador Número de Publicações no Repositório Institucional

2. Finalidade
Mensurar o número de publicações disponíveis no Repositório Institucional
da UFRN, dando maior visibilidade à produção científica dos membros da
UFRN.

3. Fórmula de Cálculo Quantidade acumulada de publicações do Repositório Institucional da UFRN.

4. 4.Polaridade(comportamento
esperado do indicador)

Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Portal do Repositório Institucional, endereço:
https://repositorio.ufrn.br/jspui/

Caminho: Navegar – Títulos – Mostrando Resultados

6. Frequência de coleta Trimestral
Data da coleta: dez. 2019

Ano 2020: mar. / jun./ set. e dez.

7. Forma de inserção no Sistema Manual

8. Nº de Variável (eis) 1

9. Unidade(s) responsável (eis) BCZM e EDUFRN

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de publicações disponíveis no Repositório Digital da BCZM

Definição Números de dissertações, teses, artigos, capítulos de livros e livros de acesso
livre produzidos por discentes, docentes e técnicos-administrativos da UFRN

Fórmula de Cálculo Quantidade acumulada de publicações do Repositório Institucional da UFRN.

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

Portal do Repositório Institucional, endereço:
https://repositorio.ufrn.br/jspui/

Caminho: Navegar – Títulos – Mostrando Resultados

Frequência de coleta Trimestral
Data da coleta: dezembro de 2019

Data coleta no Ano 2020: março, junho, setembro e dezembro.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...) Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): julho e dezembro.

Outras informações relevantes (campo não obrigatório): * Informamos que o relatório emitido pelo SIGAA ainda precisa
ter os dados tratados, uma vez que um docente pode participar de mais de um Programa de Pós-Graduação, então ainda
é ap l i c ado f i l t r o s pa r a e l im ina r as repe t i çõ es e as s im a l c an ça r o re su l t ado f i n a l do ind i c ado r .

https://repositorio.ufrn.br/jspui/
https://repositorio.ufrn.br/jspui/
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14 - Número de alunos da UFRN em mobilidade no exterior
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de alunos da UFRN em mobilidade no exterior

2. Finalidade
Acompanhar a utilização dos acordos de cooperação com as universidades
parceiras a partir do envio de estudantes da UFRN para períodos de
mobilidade.

3. Fórmula de Cálculo Número acumulado de alunos em mobilidade internacional

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Processos abertos nas unidades acadêmicas e movimentados na SRI, em
conferência com o histórico escolar dos alunos.

Dados da PPG sobre a saída de alunos de pós-graduação.

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Final de cada período letivo.

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Automática

8. Nº de Variável(eis) 01

9. Unidade(s) responsável(eis) SRI

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número acumulado de alunos em mobilidade internacional

Definição Registra a quantidade de alunos em mobilidade internacional.

Fórmula de Cálculo Não de aplica

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

Processos abertos nas unidades acadêmicas e movimentados na SRI, em
conferência com o histórico escolar dos alunos.

Dados da PPG sobre a saída de alunos de pós-graduação.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):
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15- Proporção de docente da UFRN na formação acadêmica das residências em saúde
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Proporção de docente da UFRN na formação acadêmica das residências em saúde

2. Finalidade
Promover a maior proporção docente nos programas de Residência em Saúde, no
intuito de proporcionar uma formação de excelência aos alunos residentes.

3. Fórmula de Cálculo Quantidade de docentes com participação acadêmica em residências em saúde

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Cadastros – Equipe do Programa – Listar/alterar → o sistema mostrará todos os
programas, nos quais é possível consultar a equipe cadastrada, assim podendo
visualizar quais docentes estão ligados aquele programa.

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou
automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 1

9. Unidade(s)
responsável(eis)

PPg

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- PARTICIPAÇÃO DOCENTE EM RESIDÊNCIAS EM SAÚDE

Definição Participação docente em equipe que ministra disciplina, orienta trabalhos de
conclusão e/ou coordenação do programa.

Fórmula de Cálculo O número de docentes que têm participação acadêmica em residências em saúde.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Cadastros – Equipe do Programa – Listar/alterar → o sistema mostrará todos os
programas, nos quais é possível consultar a equipe cadastrada, assim podendo
visualizar quais docentes estão ligados aquele programa.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...) Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):
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16 - Propriedade Intelectual
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Propriedade Intelectual

2. Finalidade

Acompanhar a evolução do número de ativos intangíveis protegidos por direitos
de propriedade intelectual, principalmente patentes, programas de computador e
marcas, possibilitando a identificação de ações e treinamentos necessários além
da identificação do potencial de transferência de tecnologia.

3. Fórmula de Cálculo
Número acumulado de ativos intangíveis protegidos por propriedade intelectual
(Somatório do número de depósitos de patentes, pedidos de registros de
programas de computador e marcas por ano)

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Processos na mesa virtual e arquivos de controle (Trello, relatório no word e
excel) da Agência de Inovação

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Sempre que um novo depósito ou
solicitação de registro é realizada

Registro no SIEDI a ser realizado
trimestralmente.
https://siedi.ufrn.br/siedi

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou
automática)

Manual. Atualmente não temos no Sistema SIG uma ferramenta que alimente
automaticamente estes dados

8. Nº de Variável (eis) 3

9. Unidade(s) responsável (eis) Agência de Inovação

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 - Número de depósitos de patentes

Definição Número total de patentes depositadas em um determinado ano

Fórmula de Cálculo Contagem cumulativa das patentes depositadas em um ano

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Processos na mesa virtual e arquivos de controle (Trello, relatório no word e
excel) da Agência de Inovação

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Sempre que um novo depósito é realizado

Registro no SIEDI pode ser realizado
trimestralmente

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:
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Variável 2 - Número de solicitações de registro de programa de computador

Definição Número total de solicitações de registro de programas de computador

Fórmula de Cálculo Contagem cumulativa das solicitações de registros de programas de computador
em um ano

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Processos na mesa virtual e arquivos de controle (Trello, relatório no word e
excel) da Agência de Inovação

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Sempre que um novo depósito é realizado

Registro no SIEDI a ser realizado
trimestralmente

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Variável 3 - Número de solicitações de registro de marcas

Definição Número total de solicitações de registros de marcas

Fórmula de Cálculo Contagem cumulativa das solicitações de registros de marca em um ano

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Processos na mesa virtual e arquivos de controle (Trello, relatório no word e
excel) da Agência de Inovação

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Sempre que um novo depósito é realizado

Registro no SIEDI a ser realizado
trimestralmente

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Outras informações relevantes (opcional):
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17- Quantidade de programas de pós-graduação reestruturados
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Quantidade de programas de pós-graduação reestruturados

2. Finalidade
Monitorar os processos de reestruturação dos programas de pós-graduação que visam à
melhoria dos indicadores de qualidade e novas possibilidades de formação na Pós-
graduação, de acordo com as diretrizes da CAPES

3. Fórmula de Cálculo Número acumulado de programas de pós-graduação reestruturados

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Dados obtidos das Resoluções do CONSEPE aprovando fusões, mudanças de denominação
ou criação de áreas de concentração resultantes dos processos de reestruturação dos
programas. É necessário confirmar com o gestor da PPG se as reestruturações foram
aprovadas pela CAPES. Essas ações são também descritas nos relatórios de gestão anuais da
PPG.

6. Frequência de
coleta (mensal,
bimestral...)

Anual
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Dezembro 2019

Data(s) da(s) coleta(s): Dezembro

7. Forma de inserção
no Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 1

9. Unidade(s)
responsável(eis)

PPG

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número acumulado de programas de pós-graduação reestruturados

Definição

Número de programas que sofreram fusão ou modificações importantes no projeto
pedagógico durante o ano, somado ao ano anterior. Ous eja, por fusões, mudanças de
denominação ou criação de áreas de concentração resultantes dos processos de
reestruturação dos programas, obtidos das Resoluções do CONSEPE aprovando

Fórmula de Cálculo
(Número de programas de pós-graduação reestruturados no ano vigente) + (Número
acumulado de programas de pós-graduação reestruturados registrado no ano anterior)

Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

Dados obtidos das Resoluções do CONSEPE aprovando fusões, mudanças de denominação
ou criação de áreas de concentração resultantes dos processos de reestruturação dos
programas. É necessário confirmar com o gestor da PPG se as reestruturações foram
aprovadas pela CAPES. Essas ações são também descritas nos relatórios de gestão anuais da
PPG.

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro
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18 - Taxa de cursos com conceito 4 e 5 no ENADE
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de cursos com conceito 4 e 5 no ENADE

2. Finalidade Melhorar os indicadores de qualidade dos cursos de graduação da UFRN

3. Fórmula de Cálculo
Número de cursos com conceito 4 ou 5 no triênio / Número total de cursos que
participaram do ENADE no triênio) X 100.

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-
indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/resultados

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): novembro

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 2

9. Unidade(s) responsável(eis) PROGRAD

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de cursos com conceito 4 ou 5 no triênio

Definição Quantidade de cursos de graduação com conceito ENADE 4 ou 5 dentre os que
participaram do exame no último triênio

Fórmula de Cálculo Não há.

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-
indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/resultados

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 2- Número total de cursos que participaram do ENADE no triênio

Definição Quantidade de cursos de graduação que participaram do exame ENADE no
último triênio (2017 a 2019).

Fórmula de Cálculo Não há

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-
indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/resultados

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Finep%2Fpt-br%2Fareas-de-atuacao%2Fpesquisas-estatisticas-e-indicadores%2Findicadores-de-qualidade-da-educacao-superior%2Fresultados
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Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (opcional): Cursos de engenharia que mudaram de ciclo e que participaram em 2017
não foram contabilizados em 2019

19 -Taxa de evasão de cursos presenciais técnicos de nível médio
Critérios Descrição

1. Nome do indicador 19-Taxa de evasão de cursos presenciais técnicos de nível médio

2. Finalidade
Este indicador mede o percentual de matrículas que perderam o vínculo com a
instituição no ano de referência sem a conclusão do curso em relação ao total
de matrículas

3. Fórmula de Cálculo

[%] = Ev / M 100

Ev- evadidos

M -matrículas

4. Polaridade (comportamento
esperado do indicador)

0- 100% - Menor melhor

5. Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html > aba Referencia
Metodológica ou

http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2019/guia-referencia-
2019.pdf

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...) Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro
de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade(s) responsável (eis) Secretaria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica – SEBTT

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Evadidos.

Definição Número de alunos que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão
do curso.

Fórmula de Cálculo Não se aplica

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html
http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2019/guia-referencia-2019.pdf
http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2019/guia-referencia-2019.pdf
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Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html > aba Taxa de Evasão

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Dezembro
de 2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: dezembro

Variável 2- matrículas

Definição Soma de todos os alunos que estiveram com matrícula ativa em pelo menos
um dia no ano de referência

Fórmula de Cálculo Não se aplica.

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html > aba Situação de
Matrícula

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Dezembro
de 2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: dezembro

20 - Taxa de evasão nos cursos de graduação
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de evasão nos cursos de graduação

2. Finalidade Reduzir a taxa de evasão nos cursos de graduação da UFRN

3. Fórmula de Cálculo

��� = 1 −
�� − ��

��−1 − ��−1
× 100

De acordo com FORPLAD, onde:

• Mn = número de alunos matriculados no ano de referência

• In = número de alunos ingressantes no ano de referência (desconsiderando os
ingressantes de cursos de 2º ciclo)

• Mn-1 = número de alunos matriculados no ano anterior

• Cn-1 = número de alunos concluintes no ano anterior

4. Polaridade Menor melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Anuário da Graduação (a ser lançado em fevereiro de 2021)

Relatórios da CIN/PROPLAN

6. Frequência de coleta (mensal, Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html
http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html
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bimestral...) Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): outubro

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 4

9. Unidade(s) responsável(eis) PROGRAD

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Mn = número de alunos matriculados no ano de referência

Definição Número de alunos com status “Cursando” ou “Formado” no Censo da
Educação Superior no ano letivo de referência

Fórmula de Cálculo ������������ = ��������2 + �������2 + �������1

O número de alunos matriculados no ano é dado pelo somatório entre o
número de alunos com status “cursando” no semestre .2 e o número de alunos
com status “formado” nos semestres .1 e .2 do ano.

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/ (Acesso
restrito, mas que podem ser habilitadas outras pessoas para consulta)

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados (Planilha com microdados -
acesso público)

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal (BI do INEP. Ainda será
atualizado com os dados de 2019 – acesso público)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 2- In = número de alunos ingressantes no ano de referência (desconsiderando os ingressantes de cursos de 2º
ciclo)

Definição Número de alunos ingressantes no ano letivo de referência (incluindo o primeiro
e o segundo semestre e desconsiderando apenas os ingressantes de cursos de 2º
ciclo)

Fórmula de Cálculo Quantidade de ingressantes no primeiro semestre do ano letivo + Quantidade de
ingressantes no segundo semestre do ano letivo

OBS: contabiliza-se os ingressantes de vagas residuais.

Fonte (detalhar o caminho de http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/ (Acesso restrito,
mas que podem ser habilitadas outras pessoas para consulta)

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados
https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal
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acesso ao dado) http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados (Planilha com microdados -
acesso público)

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal (BI do INEP. Ainda será
atualizado com os dados de 2019 – acesso público)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): Dezembro

Variável 3- Mn-1 = número de alunos matriculados no ano anterior

Definição Número de alunos com status “Cursando” ou “Formado” no Censo da Educação
Superior no ano letivo anterior ao de referência

Fórmula de Cálculo ������������ = ��������2 + �������2 + �������1

O número de alunos matriculados no ano é dado pelo somatório entre o número
de alunos com status “cursando” no semestre .2 e o número de alunos com
status “formado” nos semestres .1 e .2 do ano.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/ (Acesso restrito,
mas que podem ser habilitadas outras pessoas para consulta)

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados (Planilha com microdados -
acesso público)

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal (BI do INEP. Ainda será
atualizado com os dados de 2019 – acesso público)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...) Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 4- Cn-1 = número de alunos concluintes no ano anterior

Definição Número de alunos com status “Formado” no ano letivo anterior ao de referência
(incluindo o primeiro e o segundo semestre)

Fórmula de Cálculo Quantidade de alunos formados no primeiro semestre do ano letivo +
Quantidade de alunos formados no segundo semestre do ano letivo

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/ (Acesso restrito,
mas que podem ser habilitadas outras pessoas para consulta)

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados (Planilha com microdados -
acesso público)

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal (BI do INEP. Ainda será
atualizado com os dados de 2019 – acesso público)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Dezembro de
2019

Data(s) da(s) coleta(s): Dezembro

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados
https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal
http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados
https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal
http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados
https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal
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21 - Taxa de ocupação das incubadoras com empresas em pré-incubação e incubação
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de ocupação das incubadoras com empresas em pré-incubação e incubação

2. Finalidade
Indicar a possibilidade de atração de novas empresas e a necessidade de
crescimento físico e operacional das incubadoras.

3. Fórmula de Cálculo (Número total de empresas / Capacidade total das incubadoras) x 100

4. Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Contato diretamente com as incubadoras. Estas informações não são registradas
no Sistema de Gestão.

5. Polaridade Maior melhor

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral

Motivo: não são
alterados com tanta
frequência

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: foi realizada de forma
eventual durante o ano de 2019. A última de coleta
dez./2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: 27/01/20, 13/05/2020,
data, data.

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual, tendo em vista que as variáveis utilizadas para obtenção do indicador
não são registradas nos sistemas de gestão.

8. Nº de Variável(eis) 2(Duas)

9. Unidade(s) responsável(eis) Agência de Inovação

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número total de empresas

Definição Número de empreendimentos e empresas em pré-incubação e incubação nas
cinco incubadoras da UFRN: Inova Metrópole, Tecnatus, Bio inova, InPACTA e
I9agrotec

Fórmula de Cálculo Não tem fórmula. Contagem direta do número de empresas instaladas

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Número obtido através de contato direto com as incubadoras.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: foi realizada de forma
eventual durante o ano de 2019. A última de coleta
dez./2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: 27/01/20, 13/05/2020,
Data, Data

Variável 2 - Capacidade total das incubadoras

Definição Número total de salas disponíveis para acomodar empresas na incubadora
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Fórmula de Cálculo Não tem.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Contato direto com a própria incubadora.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...) Trimestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Outras informações relevantes (opcional):

22 - Taxa de participação discente em extensão
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de participação discente em extensão

2. Finalidade Apurar a taxa de inserção de discentes em ações de extensão

3. Fórmula de Cálculo (Número de discentes envolvidos em ações/ Número total de discentes) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

SIGAA > Módulo de Extensão > Relatórios > Total de discentes participantes em
equipes de projetos de extensão (Participantes de Ações) - CONCLUÍDO

SIGAA > Módulo de Extensão > Relatórios > Total de discentes como membro da
equipe (Equipe Executora de Ações)- CONCLUÍDO

Pró-Reitoria de Graduação: Relatório do total de discentes da UFRN, detalhado
por nível.

Caminho:
SIGAA > Graduação > Relatórios-DACA > Quantitativos > Alunos > Alunos
matriculados/ativos nos diversos níveis
Depois é só escolher se quer o número de alunos matriculados em determinado
semestre ou ativos naquele momento.

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
Janeiro e junho

Data(s) da(s) coleta(s): Janeiro e
Junho

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual e Automático.

8. Nº de Variável(eis)
2 variáveis ( Número de discentes envolvidos em ações + total de discentes em
ações de Extensão).

9. Unidade(s) responsável(eis) PROEX
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ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número total de discentes

Definição Total de Discentes da UFRN

Fórmula de Cálculo Somatório do número de discentes ativos em cursos técnicos, de graduação e de
pós-graduação.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Dados fornecidos pela Assessoria Técnica da Pró-Reitoria de Graduação

(O relatório fornecido pela PROGRAD contempla os discentes de graduação, pós-
graduação e cursos de nível técnico)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:
Junho e dezembro.

Variável 2- - Número de discentes envolvidos em ações

Definição Total de Discentes em Ações de Extensão

Fórmula de Cálculo Somatório do total de discentes atuantes em equipes organizadoras de ações de
extensão e o total de discentes atuantes como participantes de ações de
extensão.

Os relatórios que embasam os números da extensão não contam duas vezes o
mesmo aluno.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

SIGAA > Módulo de Extensão > Relatórios > Total de discentes participantes em
equipes de projetos de extensão (Participantes de Ações)

SIGAA > Módulo de Extensão > Relatórios > Total de discentes como membro da
equipe (Equipe Executora de Ações)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
junho e dezembro

Data(s) da(s) coleta(s): junho e
dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):No que se refere aos relatórios do número de alunos oferecidos
pela PROGRAD, é possível que um mesmo aluno figure em mais de um nível de ensino ao mesmo tempo.

Nos relatórios de contagem de equipe organizadora, mesmo que o estudante atue na equipe de diversas ações, o sistema
o contará apenas uma vez. Da mesma forma, nos relatórios de contagem de participantes, mesmo que o estudante atue
como participante em diversas ações, ainda assim o sistema o contará apenas uma vez. Todavia, entre um relatório de
equipe organizadora e um relatório de participante, por serem relatórios distintos, não há garantia de que não haja
repetição, podendo, nesses casos, o estudante contar uma vez como equipe organizadora e uma vez como participante.

Os relatórios do SIGAA que são de quantitativos de discentes contabilizam apenas os discentes da UFRN.
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23 - Taxa de publicações com parcerias internacionais
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de publicações com parcerias internacionais

2. Finalidade Medir o grau de internacionalização da pesquisa científica produzida na Instituição.

3. Fórmula de Cálculo
(Produção científica com co-autores estrangeiros / total de produção científica
institucional) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte Consulta à plataforma www.scylax.ufrn.br > Comparar > Adicionar grupos _ UFRN >
Indicador _ Colaboração Internacional (%)

6. Frequência de coleta Anual
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 01

9. Unidade(s) responsável(eis) PROPESQ

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Produção científica com co-autores estrangeiros

Definição Colaboração Internacional (%) (Número de publicações em coautoria com parceiros
estrangeiros).Porcentagem das produções científicas publicadas por autores da UFRN
com coautores de instituições estrangeiras

Fórmula de Cálculo (número de publicações com parcerias internacionais) / total de publicações
Percentual informado pela plataforma Scylax

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Colaboração Internacional (%) = www.scylax.ufrn.br > Comparar > Adicionar grupos _
UFRN > Indicador _ Colaboração Internacional (%)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):

A fórmula para obtenção do indicador foi revista e o indicador pode ser obtido a partir da consulta direta na plataforma
Scylax. Além disso, a fórmula utilizada num primeiro momento considerava a razão entre a “produção científica com co-
autores estrangeiros” sobre a “produção científica – artigos em periódicos”. Neste cenário, a produção de artigos com co-
autores estrangeiros era de 30%, mas não ilustrava exatamente a internacionalização da produção científica no cenário
institucional. Ao considerar a fórmula razão entre “produção científica com co-autores estrangeiros” sobre o “total de
produção científica institucional”, o valor do indicador no ano base recalculado foi de 3,2%.

http://www.scylax.ufrn.br
http://www.scylax.ufrn.br


38

O indicador de produção científica qualificada é coletado através da plataforma Scylax, sendo que este dado é dinâmico e
pode ser alterado diariamente, pois depende da atualização das bases de dados consultadas pelo Scylax para cálculo do
indicador pela plataforma. Portanto, uma visão mais real do % produção científica com co-autres estrangeiros é possível
de se obter ao coletar o dado do ano anterior. De fato, o % produção científica com co-autores estrangeiros para o ano
base (2019), refere-se ao dado coletado na Scylax referente ao ano de 2018.

24- Número de iniciativas de práticas educacionais inovadoras
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Nùmero de de inicativas de práticas educacioais inovadoras

2. Finalidade

3. Fórmula de Cálculo
Número acmulado de iniciativas de práricas educacionais inovadoras
implementadas

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso
ao dado)

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Trimestral

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 1

9. Unidade(s) responsável(eis) PROGRAD, SEBTT, SEDIS, PPG, PROGESP

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número acmulado de iniciativas de práricas educacionais inovadoras implementadas

Definição

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):
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25 - Número de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) atualizados
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) atualizados

2. Finalidade
Atualizar os PPC dos cursos, especialmente os de Engenharia, com a inserção de
metodologias acadêmicas inovadoras.

3. Fórmula de Cálculo
Número de acumulado de PPC`s atualizados no ano com inserção de
metodologias acadêmicas inovadoras.

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

No SIGAA: Graduação > Cursos. Selecionar o curso e clicar na opção “Projeto
Pedagógico do Curso”

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de
2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 1

9. Unidade(s) responsável(eis) PROGRAD

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) atualizados

Definição Número absoluto de PPC atualizados no ano com a inserção de metodologias
acadêmicas inovadoras em comparação com o PPC anterior.

Fórmula de Cálculo Não há.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

No SIGAA: Graduação > Cursos. Selecionar o curso e clicar na opção “Projeto
Pedagógico do Curso”

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de
2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro
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26- Indice de Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) do EBTT reformulados
Critérios Descrição

1. Nome do indicador 26-Índice de Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) do EBTT reformulados

2. Finalidade

Dispor de Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível Médio, alinhados
com a legislação da educação profissional e com os perfis profissionais de
conclusão requeridos pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento
tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais.

3. Fórmula de Cálculo (PPCs reformulados)/ Total de cursos EBTT da UFRN) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

http://escoladesaude.ufrn.br/ > aba Ensino

http://www.musica.ufrn.br/institucional/academico/cursos/tecnico

http://www.eaj.ufrn.br/site/curso_ensinotecnico.php

https://www.imd.ufrn.br/portal/tecnico

6. Frequência de coleta(mensal,
bimestral...) Trimestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): março, junho,
setembro. e dezembro.

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade(s) responsável (eis) Secretaria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica - SEBTT

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível Médio reformulado

Definição Número de Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível Médio
reformulados tendo como critérios: perfil profissional de conclusão, matriz
curricular, itinerário formativo

Fórmula de Cálculo Não se aplica

http://escoladesaude.ufrn.br/
http://www.musica.ufrn.br/institucional/academico/cursos/tecnico
http://www.eaj.ufrn.br/site/curso_ensinotecnico.php
https://www.imd.ufrn.br/portal/tecnico
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Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://escoladesaude.ufrn.br/ > aba Ensino

http://www.musica.ufrn.br/institucional/academico/cursos/tecnico

http://www.eaj.ufrn.br/site/curso_ensinotecnico.php

https://www.imd.ufrn.br/portal/tecnico

Frequência de coleta(mensal,
bimestral...)

Trimestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

dez./2019

Data(s) da(s) coleta(s): Março, junho,
setembro e dezembro

Variável 2- Nº de cursos Técnicos de Nível Médio da UFRN

Definição Nº de cursos Técnicos de Nível Médio da UFRN

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://escoladesaude.ufrn.br/ > aba Ensino

http://www.musica.ufrn.br/institucional/academico/cursos/tecnico

http://www.eaj.ufrn.br/site/curso_ensinotecnico.php

https://www.imd.ufrn.br/portal/tecnico

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): Março, junho,
setembro e dezembro

http://escoladesaude.ufrn.br/
http://www.musica.ufrn.br/institucional/academico/cursos/tecnico
http://www.eaj.ufrn.br/site/curso_ensinotecnico.php
https://www.imd.ufrn.br/portal/tecnico
http://escoladesaude.ufrn.br/
http://www.musica.ufrn.br/institucional/academico/cursos/tecnico
http://www.eaj.ufrn.br/site/curso_ensinotecnico.php
https://www.imd.ufrn.br/portal/tecnico
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27 - Índice de laboratórios em base de dados para acesso ao público
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de laboratórios em base de dados para acesso ao público

2. Finalidade
Medir a visibilidade dos serviços prestados pela Instituição no âmbito da pesquisa
através do cadastro dos laboratórios institucionais em base de dados para acesso
público

3. Fórmula de Cálculo
[(Número de laboratórios de pesquisa cadastrados na Instituição e disponíveis
para acesso ao público / Número total de laboratórios de pesquisa da Instituição)
x 100]

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

O número de laboratórios em base de dados disponíveis para acesso ao público
está acessível na página pública do SIGAA:
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/pesquisa/consulta_laboratorios.jsf?aba=p-
pesquisa.

Mas o acesso ao número total de laboratórios de pesquisa da UFRN é restrito à
PROPESQ e está disponível no SIGAA, no módulo pesquisa-infraestrutura –
laboratórios – gerenciar laboratórios:
(https://sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/menu.jsf)

Portanto, uma vez coletados os dados, os mesmos são consolidados pela
PROPESQ e podem ser encontrados em documentos internos da PROPESQ.

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Trimestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): Abril, junho, setembro e
dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou
automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 02

9. Unidade(s) responsável(eis) PROPESQ

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de laboratórios de pesquisa cadastrados na instituição e disponíveis para acesso ao público

Definição Número de laboratórios de pesquisa com cadastrados validados pela PROPESQ e
disponíveis para acesso público. Para tanto, depende da submissão de cadastro
pelo coordenador do laboratório no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA) e da apresentação de documentação exigida para
comprovação da existência do laboratório. A PROPESQ valida os laboratórios
mediante análise e aprovação documental.

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/pesquisa/consulta_laboratorios.jsf?aba=p-pesquisa
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/pesquisa/consulta_laboratorios.jsf?aba=p-pesquisa
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/menu.jsf
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Os laboratórios disponibilizados pela PROPESQ no portal público do SIGAA
englobam todos os laboratórios de pesquisa validados, inclusive os que prestam
serviços. Os dados dos laboratórios prestadores de serviços acessíveis na página
de serviços da UFRN têm origem nos dados do cadastro de laboratório da
PROPESQ.

Buscando ampliar a divulgação e dar mais visibilidade aos laboratórios de
pesquisa disponíveis no portal público a PROPESQ tem divulgado a cada 2 anos o
catálogo dos laboratórios de pesquisa. O primeiro foi divulgado em 2018, no final
deste ano, 2020, será divulgado novamente.

Fórmula de Cálculo Número absoluto de laboratórios de pesquisa com cadastro validado pela
PROPESQ e disponíveis para acesso público.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Acesso PÚBLICO no SIGAA -
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/pesquisa/consulta_laboratorios.jsf?aba=p-
pesquisa

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:dez. de 2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: Abri. Jun. Set. e Dez.

Variável 2- Número total de laboratórios de pesquisa da instituição

Definição O número total de laboratórios de pesquisa compreende o somatório dos
laboratórios com os seguintes status no SIGAA: Laboratórios Validados;
Laboratórios Retornado para Adequação; Laboratórios em Atualização;
Laboratórios Cadastro em andamento; e Laboratórios Pendente de Validação.

O cadastro dos laboratórios de pesquisa está previsto em resolução, a inclusão e
atualização dos dados do laboratório de pesquisa nos sistemas da UFRN pelos
coordenadores está prevista na resolução nº 130/2018-consepe, de 28 de agosto
de 2018, que regula as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação na
UFRN.
A PROPESQ tem buscado informar e conscientizar os coordenadores para a
importância e necessidade dos cadastros dos laboratórios e finalização destes no
SIGAA

Fórmula de Cálculo Número total de laboratórios de pesquisa na instituição = Laboratórios Validados
+ Laboratórios Retornado para Adequação + Laboratórios em Atualização +
Laboratórios Cadastro em andamento + Laboratórios Pendente de Validação.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Acesso restrito à PROPESQ via SIGAA -

O acesso ao número total de laboratórios de pesquisa da UFRN é restrito à
PROESQ e está disponível no sigaa, no módulo pesquisa - infraestrutura –
laboratórios – gerenciar laboratórios.
(https://sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/menu.jsf)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): Abril, junho, setembro e dez.

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/pesquisa/consulta_laboratorios.jsf?aba=p-pesquisa
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/pesquisa/consulta_laboratorios.jsf?aba=p-pesquisa
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/menu.jsf
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28 - Índice de parcerias firmadas para financiamento* de projetos acadêmicos de ensino, pesquisa,
extensão, empreendedorismo e inovação

Critérios Descrição

1. Nome do indicador

Índice de parcerias firmadas para financiamento* de projetos acadêmicos de ensino,
pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação

*Firmados por meio de instrumentos jurídicos como Termos de Execução
Descentralizados, Contratos, Convênios e outros.

2. Finalidade Apurar o número de projetos com financiamento externo

3. Fórmula de Cálculo
(Projetos Financiados)/(Projeto de Extensão+Projetos de Pesquisa+Projetos de
Garduação) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Diversas, detalhadas na descrição de cada variável.

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:dez.

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: dez./2020

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou
automática)

Automática e Manual

8. Nº de Variável(eis) 4

9. Unidade(s)
responsável(eis)

PROEX, PROPESQ, PPG, SRI, e PROPLAN

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Projetos Financiados

Definição Total de projetos com financiamento externo

Fórmula de Cálculo Somatório das parcerias firmadas para financiamento de projetos acadêmicos de
ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Projetos cadastrados no SIPAC que possuem captação de recursos e cuja data de
início e a data final contenha pelo menos um dia do trimestre de referência. E
Também, esteja em alguma das situações a seguir: “ATIVO” ou “VENCIDO”

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro

Data(s) da(s) coleta(s) : dezembro
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Variável 2- Projetos de Extensão

Definição Total de projetos de extenssão

Fórmula de Cálculo Somatório do número de projeto cadastrados na UFRN

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Projetos de extensão cadastrados no SIGAA cuja data de início e a data final contenha
pelo menos um dia do trimestre de referência. E Também, possua alguma das
situações a seguir: “APROVADO COM RECURSOS”, “APROVADO SEM RECURSOS”, “EM
EXECUÇÃO” ou “CONCLUÍDO”.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 3- Projetos de Pesquisa

Definição Total de projetos de Pesquisa

Fórmula de Cálculo Somatório do número de projeto cadastrados na UFRN

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Projetos de pesquisa cadastrados no SIGAA cuja data de início e a data final
contenha pelo menos um dia do trimestre de referência. E Também, possua alguma
das situações a seguir:“RENOVADO”, “EM EXECUÇÃO”, “FINALIZADO” OU
“APROVADO”.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 4- Projetos de Graduação

Definição Total de projetos de Gradução

Fórmula de Cálculo Somatório do número de projeto cadastrados na UFRN

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Projetos de graduação cadastrados no SIGAA cuja data de início e a data final
contenha pelo menos um dia do trimestre de referência. E Também, possua alguma
das situações a seguir: “EM EXECUÇÃO”, “APROVADO E CLASSIFICADO”,
“CONCLUÍDO” ou “EM EXECUÇÃO COM RELATÓRIO FINAL”.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):
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29- Índice de Programas estruturantes, projetos e cursos em extensão inovadora com impacto no
desenvolvimento regional

Critérios Descrição

1. Nome do indicador
Índice de Programas estruturantes, projetos e cursos em extensão inovadora
com impacto no desenvolvimento regional

1. Finalidade
Averiguar a taxa de ações de extensão que contribua diretamente para o
desenvolvimento regional/estadual.

2. Fórmula de Cálculo
(Número de programas estruturantes, projetos e cursos de impacto no
desenvolvimento regional / Número total de ações de programas, projetos e
cursos) x 100

3. Polaridade Maior melhor

4. Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

SIGAA > Módulo de Extensão > Gerenciar Proposta de Ação > Tipo da Ação
(Curso + Programa + Projeto) > Filtrar por Palavras-chave (desenvolvimento +
inovação).

SIGAA > Módulo de Extensão > Relatórios > Relatórios Quantitativos > Total de
Ações de Extensões, por Modalidade (Nº de Programas + Nº de Projetos + Nº de
Cursos) – CONCLUIDO

5. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

dez. de 2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Julho de 2020 e Janeiro de 2021

6. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual e Automático.

7. Nº de Variável(eis) 2 variáveis

8. Unidade(s) responsável(eis) Coordenadoria de Desenvolvimento e Empreendedorismo/PROEX.

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de programas estruturantes, projetos e cursos de impacto no desenvolvimento regional

Definição Total de ações de extensão (programas, projetos e cursos) de inovação voltados
para o desenvolvimento regional.

Fórmula de Cálculo Nº de Programas + Nº de Projetos + Nº de Cursos contendo as palavras-chaves
inovação e/ou desenvolvimento

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

SIGAA > Módulo de Extensão > Gerenciar Ações de Extensão. Filtrar por >
Palavras-chave (desenvolvimento e inovação). Deverá ser realizada uma busca
para cada palavra-chave e depois somar os resultados.
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Para saber o número de ações com impacto no desenvolvimento regional deverá
ser realizada análise dos resumos das ações para identificar sua relação com o
desenvolvimento regional nas dimensões econômicas e sociais.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):Programas estruturantes serão programas criados pela própria
PROEX e terão no início de seus títulos a expressão “programa estruturante”.

Será solicitado à STI a inserção de um campo no SIGAA para que o coordenador da ação ao cadastrá-la identifique se
esta tem caráter inovador e/ou terá impacto no desenvolvimento regional.

30 - Índice de projetos de pesquisa com financiamento externo
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de projetos de pesquisa com financiamento externo

2. Finalidade
Medir a captação de recursos externos para a pesquisa na Instituição através de
acordos firmados com agentes externos.

3. Fórmula de Cálculo
(Número de projetos de pesquisa com financiamento externo / Número total de
projetos de pesquisa) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Indicador consolidado pela PROPESQ a partir de dados extraídos do SIGAA, mediante
solicitação de extração de dados à STI. Os dados consolidados podem ser encontrados
em documentos disponíveis no site da PROPESQ: www.propesq.ufrn.br >
Documentos > Todas as categorias > Indicadores de Pesquisa.

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

semestral
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 02

9. Unidade responsável PROPESQ

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de projetos de pesquisa com financiamento externo

Definição Número de projetos de pesquisa aprovados que celebraram acordo de colaboração ou
outro instrumento jurídico de parceria com agentes públicos ou privados com
transferência de recurso externo à Instituição ou diretamente ao pesquisador
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participante do projeto.

Fórmula de Cálculo Número absoluto de projetos de pesquisa com financiamento externo

Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Abrir solicitação à STI, via SIGAA > Ajuda > Outra Solicitação > Tipo da solicitação:
Extração de Dados, para a emissão de relatório de projetos de pesquisa cadastrados
tanto em fluxo contínuo (ou seja, com o tipo externo) quanto vinculados a edital (ou
seja, com o tipo interno), com o status “em execução”, “aprovado”, ou “renovado” ou
“finalizado”. Devem ser considerados os projetos registrados entre 2015 e 2020.
O relatório deverá conter as seguintes informações:
1 - Título do projeto;
2 - Coordenador;
3 - Órgão financiador informado (se houver);
4 - Valor do financiamento (se houver);
5 - Data de início e de fim;
6 - Situação do projeto - EM EXECUÇÃO, APROVADO, ou RENOVADO ou FINALIZADO;
7 - Tipo do projeto - EXTERNO (fluxo contínuo) ou INTERNO (vinculado a edital);
8 - Centro/Unidade e Departamento.
Para a consolidação dos dados:
1 - Excluem-se os projetos com ano de início e de fim anteriores ao ano de referência;
2 - Excluem-se os projetos com a coluna "Entidade financiadora" não preenchida;
3 - Excluem-se os projetos com a coluna "Entidade financiadora" preenchida com
unidades de fomento interno (CNPq + UFRN, Outra, Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN,
UFRN) ou "Sem financiamento".
4 - Contabiliza-se o total de linhas contendo os projetos de pesquisa.

Ao final desses passos, teremos o Número absoluto de projetos de pesquisa com
financiamento externo.

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...) semestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 2- Número total de projetos de pesquisa

Definição Número total de projetos de pesquisa cadastrados na instituição

Fórmula de Cálculo Número absoluto de projetos de pesquisa cadastrados na instituição

Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Abrir solicitação à STI, via SIGAA > Ajuda > Outra Solicitação > Tipo da solicitação:
Extração de Dados, para a emissão de relatório de projetos de pesquisa cadastrados
tanto em fluxo contínuo (ou seja, com o tipo externo) quanto vinculados a edital (ou
seja, com o tipo interno), com o status “em execução”, “aprovado”, ou “renovado” ou
“finalizado”. Devem ser considerados os projetos entre 2015 e 2020.
O relatório deverá conter as seguintes informações:
1 - Título do projeto;
2 - Coordenador;
3 - Órgão financiador informado (se houver);
4 - Valor do financiamento (se houver);
5 - Data de início e de fim;
6 - Situação do projeto - EM EXECUÇÃO, APROVADO, ou RENOVADO ou FINALIZADO;
7 - Tipo do projeto - EXTERNO (fluxo contínuo) ou INTERNO (vinculado a edital);
8 - Centro/Unidade e Departamento.

Para a consolidação dos dados:
1 - Excluem-se os projetos com ano de início e de fim anteriores ao ano de referência;
2 - Contabiliza-se o total de linhas contendo os projetos de pesquisa.
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Ao final desses passos, teremos o Número absoluto de projetos de pesquisa
cadastrados na instituição.

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro de 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):

31 - Número de contratos de transferência de tecnologia
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de contratos de transferência de tecnologia.

2. Finalidade
Indicar de forma objetiva o número de contratos de transferências de tecnologias
permitindo assim a avaliação rápida e tomada de decisões e ações que promovam o
desenvolvimento e aumento no número de contratos desta natureza.

3. Fórmula de Cálculo Número acumulado de contratos de transferência de tecnologia.

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Contratos firmados com empresas sob gerenciamento da Agência de Inovação através
do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC)

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Sempre que é
firmado novo

Motivo: a própria
Agência de
Inovação atua
diretamente no
processo.
Adicionalmente, o
número de
contratos de
transferência não
é alterado com
frequência,
permitindo assim
a coleta do
indicador sempre
que firmado novo
contrato

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: foi realizada de forma
eventual durante o ano de 2019. A última de coleta dez./2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Sempre que firmado novo contrato.

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual
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8. Nº de Variável (eis) 1

9. Unidade(s) responsável
(eis)

Agência de Inovação - AGIR

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número total de contratos de licenciamento para transferência de tecnologia

Definição Contratos de transferências de tecnologias realizados.

Fórmula de Cálculo Não é necessário aplicação de fórmula. Contagem direta do número de contratos

Fonte Contratos de transferências de tecnologias no SIPAC.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Sempre que é
realizado novo
contrato

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: foi realizada de forma
eventual durante o ano de 2019. A última de coleta dez./2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:Sempre que firmado novo
contrato.

32 - Participação na implantação do Parque Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte - Augusto
Severo – PAX

Critérios Descrição

1. Nome do indicador
Participação na implantação do parque científico e tecnológico do Rio Grande do
Norte - Augusto Severo – PAX

2. Finalidade Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de atividade do PAX

3. Fórmula de Cálculo Quantidade acumulada de projetos elaborados (contagem individual)

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Contato direto com a Assessora Especial do Reitor da UFRN e com os grupos de
trabalho relacionados ao parque.

6. Frequência de coleta
Semanal Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual. O andamento dos projetos é monitorado através do Trello. Até o
momento não existe acompanhamento através do Sistema SIG

8. Nº de Variável (eis) 1
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33 - Índice de acessibilidade digital
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de acessibilidade digital

2. Finalidade
Medir a proporção dos serviços digitais ofertados pela UFRN que sejam
relevantes e críticos a fim de garantir nível de acessibilidade adequado.

3. Fórmula de Cálculo
(Serviços críticos e relevantes acessíveis / Número total de serviços críticos e
relevantes) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
Portal STI – Transparência –Documentos Institucionais - Plano de ação de
acessibilidade dos Serviços Digitais( Plano em desenvolvimento)

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

semestral
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s): Julho e dezembro

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade(s) responsável (eis) STI

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Serviços críticos e relevantes acessíveis

9. Unidade(s) responsável (eis) Agência de Inovação – AGIR

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 - Quantidade acumulada de projetos elaborados (contagem individual)

Definição Quantidade acumulada de projetos estruturantes elencados no PG 2019-2023
(contagem individual)

Fórmula de Cálculo Contagem individual cumulativa de cada projeto elaborado

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Trello de acompanhamento

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semanal. Toda segunda-feira, podendo
ocorrer reuniões também em outros dias

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Outras informações relevantes (opcional):
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Definição Listagem dos serviços prestados pela UFRN que sejam relevantes e críticos

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Portal da STI- Transparência – Documentos Institucionais - Plano de ação de
acessibilidade dos Serviços Digitais( Plano em desenvolvimento).

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
Data(s) da(s) coleta(s): Julho e dezembro

Variável 2-número de serviços digitais mais relevantes

Definição Quantidade de serviços críticos listados acessíveis

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Portal STI -> Transparência - Documentos Institucionais - Plano de ação de
acessibilidade digital, em desenvolvimento ( Plano em elaboração).

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
Data(s) da(s) coleta(s): Julho e dezembro

34- Número de Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade (CPIA) nos Centros, Unidades
Acadêmicas e na Administração Central

Critérios Descrição

1. Nome do indicador

Número de Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade (CPIA) nos
Centros, Unidades Acadêmicas e na Administração Central

*17 CPIA`s (8 Centros Acadêmicos, 8 Unidades Acadêmicas Especializadas e 1
Administração Central)

2. Finalidade
Desenvolver ações alinhadas à política de inclusão e acessibilidade para pessoas
com necessidades específicas na UFRN que fomente uma cultura inclusiva
institucional.

3. Fórmula de Cálculo
Número acumulado de Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade
(CPIA) efetivamente* implantadas.

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Relatórios da SIA

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dez/2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro
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35 - Número de projetos de acessibilidade em infraestrutura
Critérios Descrição

1-Nome do indicador Número de projetos de acessibilidade em infraestrutura

2-Finalidade Acompanhar as ações de promoção de acessibilidade física na UFRN

3-Fórmula de Cálculo Número acumulado de projetos de acessibilidade da UFRN

4-Polaridade Maior melhor

5-Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Processo SIPAC 23077.064974/2020-85

6-Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

A coleta será semestral. Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7-Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8-Nº de Variável (eis) 01

9-Unidade(s) responsável(eis) INFRA e SAI

7. Forma de inserção no Sistema Manual

8. Nº de Variável(eis) 1

9. Unidade(s) responsável(eis) SIA

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número acumulado de Comissões Permanetes de Inclusão e Acessibilidade efetivamente implantados

Definição Entende-se por Comissão Permanentes de Inclusão e Acessibilidade (CPIA)
efetivamente implantados aqueles com membros instituídos, processos de
trabalho com todas as etapas definidas, treinados na metodologia do CPIA e que
executaram pelo menos um ciclo de atividades previsto no planejamento anual.

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Relatórios da SIA e portarias

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):
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ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1-Número acumulado de projetos de acessibilidade da UFRN

Definição elaboração de projetos de acessibilidade para as edificações da UFRN,
submetidos à análise da SEMURB/PMN

Fórmula de Cálculo Não de aplica

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Processo SIPAC 23077.064974/2020-85

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):

36 - Número de projetos financiados em temáticas de inclusão e acessibilidade
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de projetos financiados em temáticas de inclusão e acessibilidade

2. Finalidade
Fomentar projetos de ensino e pesquisa, com foco na melhoria da qualidade do
ensino de graduação e/ou pós-graduação, que estimulem o desenvolvimento de
atividades relacionadas à inclusão e acessibilidade na instituição

3. Fórmula de Cálculo Número cumulativo de projetos financiados em temáticas de inclusão e
acessibilidade

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Para projetos de ensino
Projetos podem ser consultados no SIGAA, mediante pesquisa por palavras-
chave:

● SIGAA >> Módulos >> Portal do Docente >> Ensino >> Projetos >> Projetos de
Monitoria/Apoio Qualidade do Ensino >> Consultar Projetos.

● SIGAA >> Módulos >> Portal do Discente >> Monitoria >> Consultar Projetos.

● SIGAA >> Módulos >> Monitoria >> Aba Projetos >> Consultar Projetos.

Para projetos de pesquisa
Resultado do edital PROPESQ (consultar a PROPESQ para obtenção das
propostas financiadas anualmente)

6. Frequência de coleta (mensal, Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
Dezembro de 2019
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bimestral...) Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 01

9. Unidade(s) responsável(eis) PROGRAD, PROPESQ E SIA

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 - Número cumulativo de projetos de ensino financiados em temáticas de inclusão e acessibilidade

Definição Somatório do número de projetos de ensino financiados institucionalmente na
temática de inclusão e acessibilidade.

Fórmula de Cálculo
Número absoluto de projetos de ensino financiados na temática inclusão e
acessibilidade no respectivo ano.

Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Projetos podem ser consultados no SIGAA, mediante pesquisa por palavras-
chave:

● SIGAA >> Módulos >> Portal do Docente >> Ensino >> Projetos >> Projetos de
Monitoria/Apoio Qualidade do Ensino >> Consultar Projetos.

● SIGAA >> Módulos >> Portal do Discente >> Monitoria >> Consultar Projetos.

● SIGAA >> Módulos >> Monitoria >> Aba Projetos >> Consultar Projetos.

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...) Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
Dezembro de 2019
Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):
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37 -Taxa de evasão de estudantes cotistas na graduação
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de evasão de estudantes cotistas na graduação

2. Finalidade Reduzir a taxa de evasão nos cursos cotistas de graduação da UFRN

3. Fórmula de Cálculo

Evn= (1-(Mn-In)/(Mn-1-Cn-1)x100

De acordo com FORPLAD, onde:

• Mn = número de alunos cotistas matriculados no ano de referência

• In = número de alunos cotistas ingressantes no ano de referência
(desconsiderando os ingressantes de cursos de 2º ciclo)

• Mn-1 = número de alunos cotistas matriculados no ano anterior

• Cn-1 = número de alunos cotista concluintes no ano anterior

4. Polaridade Menor melhor

5. Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Anuário da Graduação (a ser lançado em fevereiro de 2021)

Relatórios da CIN/PROPLAN

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 04

9. Unidade(s) responsável(eis) PROGRAD

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 - Mn = número de alunos cotistas matriculados no ano de referência

Definição Número de alunos cotistas com status “Cursando” ou “Formado” no Censo da
Educação Superior no ano letivo de referência

Fórmula de Cálculo
������������ = ��������2 + �������2 + �������1

Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/ (Acesso restrito,
mas que podem ser habilitadas outras pessoas para consulta)

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados (Planilha com microdados -

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados
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acesso público)

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal (BI do INEP. Ainda será
atualizado com os dados de 2019 – acesso público)

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Variável 2 - número de alunos cotistas ingressantes no ano de referência (desconsiderando os ingressantes de cursos
de 2º ciclo)
Definição Número de alunos cotistas ingressantes no ano letivo de referência (incluindo o

primeiro e o segundo semestre e desconsiderando apenas os ingressantes de
cursos de 2º ciclo)

Fórmula de Cálculo

Quantidade de ingressantes cotistas no primeiro semestre do ano letivo +
Quantidade de ingressantes no segundo semestre do ano letivo

OBS: contabiliza-se os ingressantes de vagas residuais.

Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/ (Acesso restrito,
mas que podem ser habilitadas outras pessoas para consulta)

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados (Planilha com microdados -
acesso público)

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal (BI do INEP. Ainda será
atualizado com os dados de 2019 – acesso público)

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Variável 3 -Mn-1 = número de alunos cotistas matriculados no ano anterior
Definição Número de alunos cotistas com status “Cursando” ou “Formado” no Censo da

Educação Superior no ano letivo anterior ao de referência

Fórmula de Cálculo ������������ = ��������2 + �������2 + �������1

O número de alunos cotistas matriculados no ano é dado pelo somatório entre o
número de alunos com status “cursando” no semestre .2 e o número de alunos
com status “formado” nos semestres .1 e .2 do ano.

Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/ (Acesso restrito,
mas que podem ser habilitadas outras pessoas para consulta)

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados (Planilha com microdados -
acesso público)

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal (BI do INEP. Ainda será
atualizado com os dados de 2019 – acesso público)

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal
http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados
https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal
http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados
https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal
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Variável 4 Cn-1 = número de alunos cotista concluintes no ano anterior

Definição Número de alunos cotistas com status “Formado” no ano letivo anterior ao de
referência (incluindo o primeiro e o segundo semestre)

Fórmula de Cálculo Quantidade de alunos cotistas formados no primeiro semestre do ano letivo +
Quantidade de alunos formados no segundo semestre do ano letivo

Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/ (Acesso restrito,
mas que podem ser habilitadas outras pessoas para consulta)

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados (Planilha com microdados -
acesso público)

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal (BI do INEP. Ainda será
atualizado com os dados de 2019 – acesso público)

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/censosuperior_2019/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados
https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal
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38 – Audiência do sistema de comunicação da UFRN

Critérios Descrição

1. Nome do indicador Audiência do sistema de comunicação da UFRN

2. Finalidade

Medir a audiência dos canais oficiais de comunicação da UFRN com objetivo
estratégico de conhecer o público e o alcance das ações desenvolvidas,
considerando a produção da Agecom, Redes Sociais Oficiais da UFRN, Rádio
Universitária e TV Universitária.

3. Fórmula de Cálculo Somatório da audiência (número de visualizações) de todos os canais oficiais
do sistema de comunicação*

4. Polaridade
(comportamento esperado do
indicador)

Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso
ao dado)

Portal UFRN – Relatório gerado pelo Google Analytics Acquisition Overview
Boletim UFRN – Dashboard do sistema EMEI
Redes Sociais – Métricas oficiais da plataforma
Rádio Universitária – Pesquisa de audiência
TV Universitária – Pesquisa de audiência

6. Frequência de coleta Trimestral Data da coleta: Abr. Jun. Set. Dez.

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual.

8. Nº de Variável (eis) 8

9. Unidade(s) responsável
(eis)

Comunica (execução) e SGP (articulação)

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 - Portal UFRN

Definição Medir a frequência de acessos no portal da UFRN, considerando os espaços
dedicados à notícia: Notícias, Matérias Especiais e Reportagens e Saberes.

Fórmula de Cálculo Somatório do número de visualizações mensais* = Total de visualizações
anuais

*De janeiro a dez.; Somatório de todas as impressões (sessões) do portal da
UFRN.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Relatório gerado por meio Google Analytics Acquisition Overview,
considerando as impressões de páginas abertas.

Frequência de coleta Contabilização mensal -
Entrega Anual

Abr. Jun. Set. Dez.

Variável 2 - Boletim UFRN

Definição Medir frequência de pessoas que abrem diariamente os Boletins diário e
especiais, considerando essa ação como audiência.

Fórmula de Cálculo Somatório do número de visualizações mensais* = Total de visualizações
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anuais

*De janeiro a dez.; Somatório de todos os Boletins lidos: Boletins Diários +
Boletins Especiais.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Dashboard do sistema EMEI, status “Lidos”.

Frequência de coleta Contabilização mensal -
Entrega Anual

Abr. Jun. Set. Dez.

Variável 3 - Redes Sociais - Instagram UFRN, Rádio e TV

Definição Medir a Taxa de Impressões do Instagram

Fórmula de Cálculo Somatório da métrica Impressão* mensal** = Total de visualizações anuais

*A métrica “Impressão” diz respeito a quantidade de vezes que uma publicação ou perfil foi
visto, sem diferenciar se ele foi visualizado mais de uma vez pelo mesmo usuário.

**De janeiro a dez..

Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

Relatório do Mlabs (gerenciador de redes sociais pago, que permite comandar diferentes
perfis em uma única plataforma online).

Frequência de coleta Contabilização mensal - Entrega Anual Abr. Jun. Set. Dez.

Variável 4 - Redes Sociais - Facebook UFRN, Rádio e TV

Definição Medir a Taxa de Impressões do Facebook

Fórmula de Cálculo Somatório da métrica Impressão* mensal** = Total de visualizações anuais

*A métrica “Impressão” diz respeito a quantidade de vezes que uma publicação ou perfil foi
visto, sem diferenciar se ele foi visualizado mais de uma vez pelo mesmo usuário.

**De janeiro a dez..

Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

Relatório do Mlabs (gerenciador de redes sociais pago, que permite comandar diferentes
perfis em uma única plataforma online).

Frequência de coleta Contabilização mensal - Entrega Anual Abr. Jun. Set. Dez.

Variável 5 - Redes Sociais - Twitter UFRN, Rádio e TV

Definição Medir a Taxa de Impressões do Twitter

Fórmula de Cálculo Somatório da métrica Impressão* mensal** = Total de visualizações anuais

*A métrica “Impressão” diz respeito a quantidade de vezes que uma publicação ou perfil foi
visto, sem diferenciar se ele foi visualizado mais de uma vez pelo mesmo usuário.

**De janeiro a dez..

Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

Relatório do Mlabs (gerenciador de redes sociais pago, que permite comandar diferentes
perfis em uma única plataforma online).
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Frequência de coleta Contabilização mensal - Entrega Anual Abr. Jun. Set. Dez.

Variável 6 - Redes Sociais - Youtube UFRN e TV

Definição Medir a Taxa de Impressões do Youtube

Fórmula de Cálculo Somatório da métrica Impressão* mensal** = Total de visualizações anuais

*A métrica “Impressão” diz respeito a quantidade de vezes que uma publicação ou perfil foi
visto, sem diferenciar se ele foi visualizado mais de uma vez pelo mesmo usuário.

**De janeiro a dez..

Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

Relatório do Mlabs (gerenciador de redes sociais pago, que permite comandar diferentes
perfis em uma única plataforma online).

Frequência de coleta Contabilização mensal - Entrega anual Abr. Jun. Set. Dez.

Variável 7 - Rádio Universitária

Definição Aferir média de audiência da programação da Universitária FM baseado em pesquisa de
audiência realizada por instituição especializada

Fórmula de Cálculo
Dados levantados das pesquisas realizadas. Base referencial comparativa das pesquisas de
audiência realizadas a seguinte com a anterior, até o final do período referente ao Plano de
Gestão.

Fonte (detalhar o
caminho de acesso
ao dado)

Relatórios das pesquisas disponibilizados pelas instituições responsáveis.

Frequência de coleta Semestral jun. - dez.

Variável 8 - TV Universitária

Definição Aferir média de audiência da programação da TV Universitária baseado em pesquisa de
audiência realizada por instituição especializada.

Fórmula de Cálculo
Dados levantados das pesquisas realizadas. Base referencial comparativa das pesquisas de
audiência realizadas a seguinte com a anterior, até o final do período referente ao Plano de
Gestão.

Fonte (detalhar o
caminho de acesso
ao dado)

Relatórios das pesquisas disponibilizados pelas instituições responsáveis.

Frequência de coleta Semestral jun. - dez.

*Lê-se: canais de comunicação sob a responsabilidade da Superintendência de Comunicação
(Agecom, Coordenadoria de Promoção Institucional, Rádio Universitária e TV Universitária)

Número de audiência anual do Portal da UFRN + Número de audiência anual do Boletim da
UFRN + Número de audiência anual do Instagram da UFRN + Número de audiência anual do
Instagram da Rádio Universitária + Número de audiência anual do Instagram da TV
Universitária + Número de audiência anual do Facebook da UFRN + Número de audiência
anual da Rádio Universitária + Número de audiência anual da TV Universitária + Número de
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audiência anual do Twitter da UFRN + Número de audiência anual da Rádio Universitária +
Número de audiência anual da TV Universitária + Número de audiência anual do canal do
Youtube da UFRN + Número de audiência anual do canal do Youtube da TV Universitária +
Número de audiência anual da Rádio Universitária + Número de audiência anual da TV
Universitária = Número total de audiência anual do sistema de comunicação da UFRN

39- Índice de tempo médio de resposta aos pedidos de acesso à informação
Critérios Descrição

1. Nome do indicador 39- Índice de tempo médio de resposta aos pedidos de acesso à informação

2. Finalidade
Avaliar o desempenho da UFRN em relação ao Poder Executivo Federal na
oferta de respostas aos pedidos de acesso à informação fundamentados na Lei
12.527/11

3. Fórmula de Cálculo
(Soma dos tempos de respostas de pedidos da UFRN / Número de pedidos
totais da UFRN) / (Soma dos tempos de respostas de pedidos do Governo
Federal / Número de pedidos totais do Governo Federal) x 100

4. Fonte http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm

5. Polaridade Menor melhor

6. Frequência de coleta Anual Data da coleta: dezembro

7. Forma de inserção no Sistema Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade(s) responsável (eis) Ouvidoria

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 -Tempo médio de resposta da UFRN aos pedidos de acesso à informação

Definição Tempo médio de resposta da UFRN aos pedidos de acesso à informação

Fórmula de Cálculo Soma dos tempos de respostas de pedidos da UFRN / Número de pedidos
totais da UFRN

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm --> Iniciar --> Nome do órgão: UFRN -->
Selecione o período: ano-base

Frequência de coleta Anual Data da coleta: Dezembro

Variável 2- Tempo médio de resposta do Poder Executivo Federal aos pedidos de acesso à informação

Definição Tempo médio de resposta do Poder Executivo Federal aos pedidos de acesso à
informação

Fórmula de Cálculo Soma dos tempos de respostas de pedidos do Governo Federal / Número de
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pedidos totais do Governo Federal

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm --> Iniciar --> Selecione o período: ano-
base

Frequência de coleta Anual Data da coleta:

40-Índice de tempo médio de resposta dos pedidos de manifestação da Ouvidoria
Critérios Descrição

1. Nome do indicador
40-Índice de tempo médio de resposta dos pedidos de manifestação da
Ouvidoria

2. Finalidade
Avaliar o desempenho da UFRN em relação ao Poder Executivo Federal na
resolução das manifestações de ouvidoria fundamentadas na Lei 13.460/17

3. Fórmula de Cálculo

(Soma dos tempos de respostas das manifestações da UFRN / Número das
manifestações totais da UFRN) / (Soma dos tempos de respostas das
manifestações do Governo Federal / Número das manifestações totais do
Governo Federal) x 100

4. Polaridade Menor melhor

5. Fonte http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm

6. Frequência de coleta Anual Data da coleta:

7. Forma de inserção no Sistema Manual

8. Nº de Variável (eis) 02

9. Unidade(s) responsável (eis) Ouvidoria

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1-Tempo médio de resposta da UFRN às manifestações de ouvidoria

Definição Tempo médio de resposta da UFRN às manifestações de ouvidoria

Fórmula de Cálculo Soma dos tempos de respostas das manifestações da UFRN / Número das
manifestações totais da UFRN

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm --> Esfera Federal --> Nome do
órgão: UFRN --> Período: 01/01/ano-base a 31/12/ano-base --> Aplicar Filtro
de Data

Frequência de coleta Anual Data da coleta: dezembro

Variável 2- Tempo médio de resposta do Executivo Federal às manifestações de ouvidoria

Definição Tempo médio de resposta do Executivo Federal às manifestações de ouvidoria
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Fórmula de Cálculo Soma dos tempos de respostas das manifestações do Governo Federal /
Número das manifestações totais do Governo Federal

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm --> Esfera Federal --> Período:
01/01/ano-base a 31/12/ano-base --> Aplicar Filtro de Data

Frequência de coleta Anula Data da coleta: dezembro

41- Número de ações de visibilidade da UFRN na sociedade
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de ações de visibilidade da UFRN na sociedade

2. Finalidade

Fazer com que a sociedade conheça as ações da instituição e sua relevância
para o Rio Grande do Norte nas mais diversas áreas por meio da execução de
ações estratégicas de comunicação que tenham como alvo a comunidade
acadêmica e a sociedade.

3. Fórmula de Cálculo
Número acumulado de ações estratégicas de comunicação para aumentar a
visibilidade da imagem pública da UFRN

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Planilha em Excel no Google Drive – em migração para sistema próprio.

6. Frequência de coleta Trimestral Abril, junho, setembro e dezembro

7. Forma de inserção no Sistema Manual

8. Nº de Variável (eis) 1

9. Unidade(s) responsável (eis) Comunica (execução) e SGP (articulação)

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 01-Número acumulado de ações estratégicas de comunicação para aumentar a visibilidade da imagem
pública da UFRN

Definição Ação estratégica de comunicação com no mínimo 75% de conclusão

Fórmula de Cálculo Ação de visibilidade com percentual de conclusão >= 75%/Ações de visibilidade

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Planilha em Excel no Google Drive – em migração para sistema próprio

Frequência de coleta Trimestral Abril, junho, setembro e dezembro
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42 - Taxa de Indicadores Institucionais Validados
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de Indicadores Institucionais Validados

2. Finalidade Mensurar a taxa de indicadores mais relevantes para as unidades e para a UFRN

3. Fórmula de Cálculo (Quantidade de indicadores institucionais validados / Total de indicadores
institucionais) X 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte PROPLAN, através da Coordenadoria de Informações Institucionais, uso de planilha
em excel e do google drive.

6. Frequência de coleta Trimestral Data da coleta: Abril, junho, setembro e dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade(s) responsável (eis) Pró-Reitoria de Planejamento

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Quantidade de indicadores validados

Definição Somatório da quantidade de indicadores institucionais validados pela unidade.

Fórmula de Cálculo Indicadores PROAE + PROPESQ, PROGRAD, PROEX,PROAD, PPG, ….

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

PROPLAN, através da Coordenadoria de Informações Institucionais, uso de planilha
em excel e do google drive.

Frequência de coleta Trimestral Data da coleta: Abr. Jun. Set. Dez.

Variável 2- Quantidade de indicadores institucionais priorizados

Definição Total de unidades da instituição

Fórmula de Cálculo 40 indicadores (5 indicadores de cada Pró-reitoria)

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Coordenadoria de Informações Institucionais

Frequência de coleta Trimestral Data da coleta: Abril, junho, setembro e dezembro.



66

43-Taxa de Inventário Patrimonial atualizado
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de Inventário Patrimonial atualizado

2. Finalidade

Aferir o cumprimento da realização de no mínimo um inventário anual por
unidade, conforme previsto no Item 8.1.a da IN 205/1988 e Decreto nº
7.746/2012, que institui o PLS.

3. Fórmula de Cálculo (Unidades com inventário atualizado / Total de unidades) x 100

4. Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Em razão de não existir relatório no SIPAC para acompanhamento, será
necessário estruturar planilha para acompanhamento do indicador com dados
retirados do SIPAC. Setor de patrimônio irá monitorar as unidades para que
façam seu inventário

5. Polaridade Maior melhor

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
30/03; 30/06; 30/09; 30/12;
Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:
30/12

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) Duas

9. Unidade(s) responsável(eis) PROAD-Divisão de Controle e Registro Contábil/DLog

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR
Variável 1- Unidades com inventário atualizado
Definição Unidades com inventário atualizado nos últimos 12 meses. Considera-se

unidade toda aquela que uma chefia é atribuída. Ressalta-se que uma chefia
pode ter mais de uma unidade, o contrário não permitido. O objetivo é exigir
a responsabilidade sobre o patrimônio de cada chefia existente, já que na
inexistência de uma chefia, mesmo que a unidade tenha patrimônio, a
responsabilidade será do chefe imediato.

Fórmula de Cálculo Número de unidades com atribuição de chefia no SIPAC
Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Em razão de não existir relatório no SIPAC para acompanhamento, será
necessário estruturar planilha para acompanhamento do indicador com dados
retirados do SIPAC.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
Último dia útil de cada trimestre
Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:
30/09; 30/12

Variável 2- Total de unidades

Definição Número de unidades com responsáveis listadas no SIPAC
Fórmula de Cálculo Número de unidades com responsáveis listadas no SIPAC
Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Em razão de não existir relatório no SIPAC para acompanhamento, será
necessário definir Planilha na nuvem como fonte de dados.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
Último dia útil de cada trimestre
Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:
30/09; 30/12

Outras informações relevantes (opcional):
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44 - Taxa de redução de ocorrências relativas à segurança patrimonial
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de redução de ocorrências relativas à segurança patrimonial

2. Finalidade
Nortear as incursões das ações preventivas e reativas, com a finalidade de minimizar as
ocorrências de natureza delituosa na UFRN

3. Fórmula de Cálculo
(Número de ocorrências do exercício do ano base – Número de ocorrências do
exercício atual / Número de ocorrências do exercício ano-base) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

Livro Registro de Ocorrência, tudo que foge a normalidade da rotina da UFRN, sem
justificativa, é registrado nesse livro. Os trotes são registrados também, não pelo seu
conteúdo, mas para apurar o próprio trote

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: janeiro a maio/2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: Janeiro a maio/2020

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 2

9. Unidade(s) resp(eis) Diretoria de Segurança Patrimonial (DSP)/PROAD

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de ocorrências do exercício do ano base

Definição Ocorrência é todo fato que prejudica a segurança da Instituição

Fórmula de Cálculo Somatório das ocorrências mensais

Fonte Livro de ocorrência

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: janeiro a maio

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: janeiro a maio

Variável 2-Número de ocorrências do exercício ano-base) l ANO-BASE

Definição Ocorrência é todo fato que prejudica a segurança da Instituição

Fórmula de Cálculo Somatório das ocorrências

Fonte Livro de ocorrência

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:
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45- Taxa de redução do número de incidentes de segurança da informação
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de redução do número de incidentes de segurança da informação

2. Finalidade Quantificar a redução do número de incidents

3. Fórmula de Cálculo
((Número de incidentes do ano-base – Número de incidentes do ano atual)/ /
Número de incidentes do ano-base) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Formulário interno(em desenvolvimento) para consolidação das variáveis

6. 6.Frequência de
coleta( mensal,
bimestral...)

semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 1/12/2020
julho/2021 e dez./2021
Data(s) da(s) coleta(s): julho e dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade(s) responsável
(eis)

STI

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de incidentes do ano base

Definição Número de incidentes identificados no ano-base, onde um incidente de
segurança pode ser definido como qualquer evento adverso, confirmado ou
sob suspeita, relacionado à segurança de sistemas de informação levando a
perda de um ou mais princípios básicos de Segurança da Informação:
Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Sistema SGIS (Sistema de Gerenciamento de Incidentes de Segurança) da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

semestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Julho/2021 e dez./2021

Data(s) da(s) coleta(s): Julho e dezembro
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Variável 2-Número de incidentes do ano atual

Definição Número de incidentes identificados no ano atual, onde um incidente de
segurança pode ser definido como qualquer evento adverso, confirmado ou
sob suspeita, relacionado à segurança de sistemas de informação levando a
perda de um ou mais princípios básicos de Segurança da Informação:
Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Número de incidentes identificados no ano-base, onde um incidente de
segurança pode ser definido como qualquer evento adverso, confirmado ou
sob suspeita, relacionado à segurança de sistemas de informação levando a
perda de um ou mais princípios básicos de Segurança da Informação:
Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.

Frequência de coleta

semestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: Julho/2021 e
dezembro 2021

Data(s) da(s) coleta(s): julho e dezembro

46 - Índice de consumo de energia
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de consumo de energia

2. Finalidade
Mensurar sustentabilidade energética (consumo de energia) da UFRN no ciclo
2019-2023

3. Fórmula de Cálculo
(Consumo de energia atual / Consumo de energia do ano anterior) -1) x 100

4. Polaridade Menor melhor

5. Fonte Faturas da COSERN com tratamento em planilhas internas

6. Frequência de coleta
Trimestral Data da coleta: março, junho

setembro e dezembro

7. Forma de inserção no Sistema Manual

8. Nº de Variável (eis)
2

9. Unidade(s) responsável (eis) Superintendência de Infraestrutura
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ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Consumo de energia atual

Definição Somatório do consumo de energia da UFRN no ano de referência

Fórmula de Cálculo
Somatório acumulado dos 12 meses de consumo do ano em análise sobre o
total do ano anterior. A fração resultante deve ser multiplicada por 100.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Faturas da COSERN com tratamento em planilhas internas

Frequência de coleta Trimestral Data da coleta: março, junho
setembro e dezembro.

Variável 2 - Consumo de energia do ano anterior

Definição Somatório do consumo de energia no ano anterior

Fórmula de Cálculo Valor executado no ano anterior com pagamento de energia elétrica.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Faturas da COSERN com tratamento em planilhas internas

Frequência de coleta Trimestral Data da coleta: março, junho
setembro e dezembro.

47 - Índice de evolução na execução do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS)
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de evolução na execução do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS)

2. Finalidade Mensurar a execução do Plano de Logística Sustentável

3. Fórmula de Cálculo (Número de metas realizadas do PLS / Número total de metas do PLS) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o
caminho de acesso
ao dado)

Portal UFRN -> documentos -> planos -> Plano de Logísticas de logística Sustentável ->
relatório anual

6. Frequência de
coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: dezembro

Data(s) da(s) coleta(s) em: junho e dezembro.
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7. Forma de inserção
no Sistema

Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade resp. Pró-Reitoria de Planejamento

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de metas realizadas do PLS

Definição Descreve o percentual de realização das metas no ano.

Fórmula de Cálculo somatório total de metas anuais realizadas do PLS

Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Portal UFRN -> documentos -> planos -> Plano de Logísticas de logística Sustentável->
Relatório anual

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...) Semestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:
dez.
Data(s) da(s) coleta(s) em jun e dez.

Variável 2- Número total de metas do PLS

Definição Número de metas do PLS no ano

Fórmula de Cálculo Somatório do número de metas do PLS no ano

Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Portal UFRN -> documentos -> planos -> Plano de Logísticas de logística Sustentável ->
relatório anual

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:Dezembro
Data(s) da(s) coleta(s) em: Junho e dezembro

48 - Índice de Tecnologia da Informação e Comunicação Sustentável
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de Tecnologia da Informação e Comunicação Sustentável

2. Finalidade
Mensurar a autonomia financeira objetivando reduzir a dependência de fonte de
recursos externas

3. Fórmula de Cálculo (Orçamento assegurado / Custo com TIC) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
Formulários de consolidação entre dados no SIPAC e dados tabulados fora do
sistema.
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6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: Abril

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade(s) respon(is) STI

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Orçamento assegurado

Definição Valor reservado no orçamento anual da Instituição para investimentos TIC

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte Matriz de distribuição orçamentária da UFRN aprovada pelo CONSAD.

Frequência de coleta
Anual

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: Abril

Variável 2-Custo com TICs

Definição Custo de manut.e aquisição (equipamentos, serviços e softwares) da TIC da UFRN

Fórmula de Cálculo Não se aplica

Fonte Planilha com detalhamento dos custos de TI anual

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: Abril

A STI também tem desenvolvido ações para aumentar o orçamento assegurado pela UFRN, sem dependência
dexternos, inclusive, buscando reduzindo os custos com TIC, por exemplo, migração do email para o google.

49 - Índice de aprimoramento da estrutura organizacional da UFRN

Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de aprimoramento da estrutura organizacional da UFRN

2. Finalidade Aprimorar estrtutura organizacinal da UFRN

3. Fórmula de Cálculo
(Número de itens do catálogo disponíveis para aquisição e/ou contratação /
Número de itens do catálogo) x 100
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4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte

6. Frequência de coleta
Trimestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:-

Data(s) da(s) coleta(s) em: Abr. Jun. Set. e Dez.

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 2

9. Unidade responsável SGP e PROGESP

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de unidades (secretarias) aprimoradas

Definição Unidades aprimoradas seriam unidades que passaram por uma modificação na
estrutura organizacional decorrente de mudança de fluxos de processos,
dimensionamento da força de trabalho e separação/união de subunidades.

Fórmula de Cálculo Quantidade de unidades aprimoradas

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Termo de aceite entrega, relatórios no sigadmim sobre a situação da estrutura
organizacional, número de unidades capacitadas ( PROGESP e SGP)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em: abri.jJunho, set. dez.

Variável 2- Número de itens do catálogo

Definição São unidades que serão priorizadas na reestruturação de acordo com o
diagnóstico (organizacional, dimensionamento do pessoal, infraestrutura,
processos…etc) da situação das unidades

Fórmula de Cálculo

Fonte Documento elencando as unidades críticas feitas pela SGP, PROGESP

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: -

Data(s) da(s) coleta(s) em: abri.jJunho, set. dez.

Outras informações relevantes (opcional):
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50- Índice de melhoria na governança e nos processos de aquisições/contratações
Critérios Descrição

1. Nome do indicador
Índice de melhoria na governança e nos processos de
aquisições/contratações

2. Finalidade

Mensurar melhorias nos processos de aquisições/contratações. Infere-se que
o aumento gradativo deste índice é capaz de simbolizar um aperfeiçoamento
(melhoria) nos processos de aquisição/contratação e, consequentemente, nos
resultados entregues à comunidade universitária.

3. Fórmula de Cálculo
(Número de itens do catálogo disponíveis para aquisição e/ou contratação /
Número de itens do catálogo) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte

Consolidação entre dados no SIPAC e dados tabulados fora do sistema.

A STI vem trabalhando no desenvolvimento de um novo sistema para as
Compras da UFRN e das cooperadas. Enquanto as entregas não são realizadas,
esse controle é feito a partir do módulo de Catálogo de Materiais do SIPAC,
bem como com o uso de planilhas e documentos fora do sistema.

Nesse sentido, é possível elencar informações no SIPAC como pregões e itens
homologados (um dos caminhos possíveis: Portal Administrativo - Requisições
- Material/Serviço - Solicitar Material em Registro de Preços - Solicitar Material
em Registro de Preços), ao passo que outros controles, como as análises quali
e quantitativas do catálogo ainda precisarão ser realizadas em separado, fora
do sistema.

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:-

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: -

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 2

9. Unidade(s) responsável(eis) PROAD-Divisão de Planejamento e Gerenciamento de Compras

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Número de itens do catálogo disponíveis para aquisição/contratação

Definição Descreve o total de itens do catálogo disponíveis

Fórmula de Cálculo Somatório dos itens disponíveis

Fonte Consolidação entre dados no SIPAC e dados tabulados fora do sistema

Frequência de coleta (mensal, Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: -
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Outras informações relevantes (opcional):

bimestral...) Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: -

Variável 2- Número de itens do catálogo

Definição Descreve o total de itens do catálogo

Fórmula de Cálculo Somatório dos itens do catálogo

Fonte Consolidação entre dados no SIPAC e dados tabulados fora do sistema.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: -

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Outras informações relevantes (opcional):

As datas de coleta no ano base e em 2020 estão em branco, já que, de acordo com o Plano de Gestão da UFRN e o
Planejamento Estratégico da Diretoria de Compras, a primeira meta para este indicador é para o ano de 2021.

51 - Taxa de avaliação da gestão de riscos

Critérios Descrição

1. Número e nome do
indicador

Taxa de avaliação da gestão de riscos

2. Finalidade
Avaliar a gestão de riscos dos processos de trabalho da UFRN, que serão selecionados de
acordo com os percentuais definidos para cada ano no Plano de Gestão.

3. Fórmula de Cálculo
(Processos de trabalho cuja gestão de riscos foi avaliada pela AUDIN/Processos de
trabalho cujos riscos foram gerenciados) x 100.

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o
caminho de acesso ao
dado)

Auditoria Interna (AUDIN) e Secretaria de Gestão de Projetos (SGP) e

6. Frequência de coleta Anual Data da coleta: 30/12

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável (eis) 2

9. Unidade(s)
responsável (eis)

Auditoria Interna

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR
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Variável 1- Processos de trabalho cuja gestão de riscos foi avaliada pela AUDIN

Definição

A quantidade de processos de trabalho cuja gestão de riscos será avaliada pela AUDIN
dependerá da quantidade de processos de trabalho cujos riscos foram gerenciados pela
SGP, uma vez que esse quantitativo será definido de acordo com o percentual previsto
para cada ano no Plano de Gestão.

Fórmula de Cálculo
Processos de trabalho cujos riscos foram gerenciados até aquele anomultiplicado pela
meta prevista para o ano no Plano de Gestãomenos a quantidade de processos de
trabalho cujos riscos foram gerenciados no ano anterior.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Auditoria Interna (AUDIN)

Frequência de coleta Anual Data da coleta: 30/12

Variável 2- Processos de trabalho cujos riscos foram gerenciados

Definição

A SGP informará em 31/08 a quantidade de processos de trabalho cujos riscos já foram
mapeados até este período, bem como uma estimativa de quantos processos de
trabalho terão seus riscos gerenciados até o final do ano, de modo que a AUDIN possa
saber quantos processos de trabalho terão sua gestão de riscos avaliada.

Fórmula de Cálculo Processos de trabalho cujos riscos foram gerenciados até o aquele ano.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

SGP [www.gerifes.net -> “Relatórios” -> “Objetivos organizacionais” -> “Objetivos
organizacionais por macroprocesso” (informações constantes na coluna “objetivo
operacional”)].

Frequência de coleta 2 vezes ao ano Data da coleta: 31/08 e 30/12

Outras informações relevantes (opcional):

52 - Taxa de disseminação da gestão de processos
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de disseminação da gestão de processos

2. Finalidade
Possibilita avaliar o nível de mapeamento dos processos e evidenciar os tipos de
processos realizados pela gestão institucional

3. Fórmula de Cálculo
(Número de macroprocessos com indicadores gerenciados)/número de
macroprocessos) x 100

4. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

Página do escritório de processos (em desenvolvimento)

5. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020: Dez

6. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

http://www.gerifes.net
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7. Nº de Variável(eis) 2

8. Unidade(s) responsável(eis) SGP

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Unidades com processos críticos documentados

Definição Unidades com processos críticos mapeados (processos fundamentais para o
desdobramento do macroprocesso da cadeia de valor) e com arquitetura definida
(modelo de informações sobre o processos que envolve elementos como
proprietário e legislação de apoio)

Fórmula de Cálculo Quantidade de unidades com processos críticos mapeados

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

Página do escritório de processos (em desenvolvimento)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:-

Data(s) da(s) coleta(s): Dezembro

Variável 2- Unidades da Universidade

Definição Quantidade de unidades formais na Universidade, incluindo as subunidades
ligadas diretamente às unidades macro presentes no organograma da
Universidade

Fórmula de Cálculo Fixo - Quantidade de unidades formais na universidade

Fonte (detalhar o caminho de acesso
ao dado)

Organograma da universidade

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s): Dezembro

Outras informações relevantes (opcional):

https://ufrn.br/resources/documentos/organograma-geral-UFRN.pdf
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53 - Taxa de cumprimento de práticas de governança
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de cumprimento de práticas de governança

2. Finalidade
Garantir que as práticas de governança da Instituição sejam cumpridas de acordo
com os objetivos definidos, bem como que a UFRN atenda aos requisitos exigidos
na avaliação de governança do Tribunal de Contas da União.

3. Fórmula de Cálculo
(Quantidade de ações de governança implementadas / Ações previstas no Plano de
Governança) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Plano de Ação de Governança da UFRN

https://governanca.ufrn.br/

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Dependendo da ação, a frequência pode
ser trimestral, semestral ou anual.

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s):

De 01/01 a 31/12

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou
automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 2

9. Unidade(s) responsável(eis)
Secretaria de Governança Institucional – SGI

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1- Quantidades de ações de governança implementadas

Definição Verificar a quantidade de ações de governança implementadas, conforme definido
no Plano de Governança.

Fórmula de Cálculo Não se aplica.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Plano de governaça disponível: https://governanca.ufrn.br/

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral, semestral ou anual,
dependendo da ação.

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s):

https://governanca.ufrn.br/
https://governanca.ufrn.br/
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De 01/01 a 31/12

Variável 2- Ações previstas no Plano de governança

Definição Verificar as quantidades de ações previstas no Plano de Ação de Governança

Fórmula de Cálculo 165 ações já definido no Plano de governança

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

https://governanca.ufrn.br/

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Trimestral, semestral ou anual,
dependendo da ação.

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

De 01/01 a 31/12

Outras informações relevantes (opcional):

54-Índice de qualidade de vida no trabalho
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Índice de qualidade de vida no trabalho

2. Finalidade Mensurar a percepção de bem-estar ou mal-estar do servidor no trabalho.

3. Fórmula de Cálculo
(Somatório dos fatores de bem-estar e mal-estar no trabalho / Total de fatores
previstos no modelo) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Microdiagnóstico de qualidade de vida no trabalho.

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Bianual (2021-2023)
Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2014

Data(s) da(s) coleta(s): previsto apenas para 2021

7. Forma de inserção no
Sistema

Manual

8. Nº de Variável(eis) 5

9. Unidade(s) responsável(eis) PROGESP

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 – Condições de trabalho

Definição Refere-se aos itens que retratam as condições de trabalho no contexto
organizacional, como iluminação, posto de trabalho, espaço físico e mobiliário

https://governanca.ufrn.br/
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Fórmula de Cálculo (somatório das notas de cada item)/total de itens

Fonte Microdiagnóstico de qualidade de vida no trabalho

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Bianual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2014

Data(s) da(s) coleta(s): previsto apenas para 2021

Variável 2 – Organização do trabalho

Definição Conjunto de itens que refletem a organização do trabalho, como sobrecarga,
cobrança por resultados, tempo para execução do trabalho

Fórmula de Cálculo (somatório das notas de cada item)/total de itens

Fonte Microdiagnóstico de qualidade de vida no trabalho

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Bianual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2014

Data(s) da(s) coleta(s): previsto apenas para 2021

Variável 3 – Relações socioprofissionais de trabalho

Definição É a variável que discorre sobre a comunicação e relações no trabalho entre as
partes: chefia e servidor

Fórmula de Cálculo (somatório das notas de cada item)/total de itens

Fonte Microdiagnóstico de qualidade de vida no trabalho

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Bianual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2014

Data(s) da(s) coleta(s): previsto apenas para 2021

Variável 4 – Reconhecimento e crescimento professional

Definição São itens que verificam a existência de reconhecimento ao servidor pelas
atividades desempenhadas e possibilidade de crescimento profissional

Fórmula de Cálculo (somatório das notas de cada item)/total de itens

Fonte Microdiagnóstico de qualidade de vida no trabalho

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Bianual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2014

Data(s) da(s) coleta(s): previsto apenas para 2021

Variável 5 – Práticas de gestão

Definição Itens que avaliam a prática de gestão: flexibilidade, interesse da chefia,
cooperação, participação nas decisões

Fórmula de Cálculo (somatório das notas de cada item)/total de itens

Fonte (detalhar o caminho de Microdiagnóstico de qualidade de vida no trabalho
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acesso ao dado)

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Bianual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2014

Data(s) da(s) coleta(s): previsto apenas para 2021

Outras informações relevantes (opcional):

55-Número de ações de esporte e lazer
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Número de ações de esporte e lazer

2. Finalidade
Quantificar as ações de esporte e lazer ofertadas no âmbito da Política de
Esporte da UFRN

3. Fórmula de Cálculo Número acumulado de ações esportivas e de lazer ofertadas

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Gerar Relatório de Atividade de Extensão pelo SIGAA, relacionada a esporte ou
lazer.

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Semestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:

Novembro/2019

Data(s) da(s) coleta(s) em 2020:

Julho e dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou
automática) Manual

8. Nº de Variável(eis) 1

9. Unidade(s) responsável(eis) PROAE e PROEX

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 – Ações de esporte e lazer

Definição São atividades vinculadas ao esporte, em suas três dimensões: educação,
participação e rendimento.

Fórmula de Cálculo Quantificar as atividades esportivas e de lazer cadastradas no Sigaa.

Fonte (detalhar o caminho de Emissão de Relatório Atividade de Extensão, gerada com os termos esporte e

https://ufrn.br/resources/documentos/politicas/politica_de_Esportes.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/politicas/politica_de_Esportes.pdf
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acesso ao dado) lazer, por parte da PROEX.

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Semestral

Data(s) da(s) coleta(s) no ano base:Novembro/2019

Data(s) da(s) coleta(s): Julho e dezembro

Outras informações relevantes (campo não obrigatório):

56 - Taxa de desenvolvimento de competências por meio de capacitação
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de desenvolvimento de competência por meio de capacitação

2. Finalidade
Alinhar as capacitações às competências necessárias e garantir que as
competências desejadas pela Instituição sejam desenvolvidas por meio de
atividades de capacitação.

3. Fórmula de Cálculo
(Percentual de capacitações alinhadas às Competências + Percentual de
competências desenvolvidas / 2) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte
(detalhar o caminho de acesso ao
dado)

https://progesp.ufrn.br/capacitacao -> PDP-> CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

6. Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção no Sistema
(manual ou automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 2

9. Unidade(s) responsável(eis) PROGESP - Divisão de Capacitação e Educação Profissional (DDP)

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 - Número de capacitações alinhadas às competências

Definição Dentre as capacitações oferecidas na Instituição, a quantidade está alinhada às
competências.

Fórmula de Cálculo Somatório das capacitações que estão alinhadas às competências.

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

https://progesp.ufrn.br/capacitacao -> PDP-> CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fprogesp.ufrn.br%2Fcapacitacao
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fprogesp.ufrn.br%2Fcapacitacao
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Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 2 - Competências desenvolvidas Percentual de competências desenvolvidas

Definição Competências individuais e institucionais necessárias ou desejáveis para o
desenvolvimento do servidor na UFRN

Fórmula de Cálculo Somatório de competências individuais e institucionais desenvolvidas / número
de competências

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

https://progesp.ufrn.br/capacitacao -> PDP https://progesp.ufrn.br/capacitacao-
> GESTÃO POR COMPETENCIA

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Outras informações relevantes (opcional):

57-Taxa de absenteísmo por motivo de doença com características relacionadas ao trabalho
Critérios Descrição

1. Nome do indicador
Taxa de absenteísmo por motivo de doença com características relacionadas
ao trabalho

2. Finalidade
Identificar qual a taxa de absenteísmo dos servidores por motivo de doença
com características relacionadas ao trabalho a fim de subsidiar melhoria nas
políticas de qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho

3. Fórmula de Cálculo
(Número de dias não trabalhados por motivos de doenças com características
relacionadas ao trabalho / Número de servidores x Número de dias de
exercício) x 100

4. Polaridade Menor melhor

5. Fonte (detalhar o caminho
de acesso ao dado)

Fonte primária restritas (SIGRH ( total de dias de afastamento) e prontuários
dos servidores afastados

6. Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção no
Sistema (manual ou
automática)

Manual

8. Nº de Variável(eis) 3

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fprogesp.ufrn.br%2Fcapacitacao
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fprogesp.ufrn.br%2Fcapacitacao
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9. Unidade(s) responsável(eis) PROGESP

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 - Número de dias não trabalhados por motivos de doenças com características relacionadas ao trabalho

Definição Quantidade de dias que o servidor não trabalhou por estar afastado por
motivo de doença com característica relacionada ao trabalho

Fórmula de Cálculo Somatório dos dias não trabalhados por motivos de doenças com
características relacionadas ao trabalho

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

SIGRH e prontuários dos servidores afastados

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 2- Número de servidores

Definição Quantitativo de servidores efetivos na UFRN

Fórmula de Cálculo Somatório de servidores efetivos na UFRN

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

SIGRH

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 3 - Número de dias de exercício

Definição Quantidade de dias úteis previstos

Fórmula de Cálculo Somatório de dias úteis previstos

Fonte (detalhar o caminho de
acesso ao dado)

Calendário acadêmico

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro
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58 - Taxa de aprimoramento do modelo de avaliação de desempenho do docente
Critérios Descrição

1. Nome do indicador Taxa de aprimoramento do modelo de avaliação de desempenho do docente

2. Finalidade
Aperfeiçoar o modelo de avaliação de desempenho do docente juntar num único
modelo (uma dimensão por ano)

3. Fórmula de Cálculo
(Número de dimensões da atividade docente aprimoradas / Número de dimensões*
da atividade docente) x 100

4. Polaridade Maior melhor

5. Fonte Fonte primária: relatórios internos PROGESP e CPA

6. Frequência de coleta
(mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

7. Forma de inserção Manual

8. Nº de Variável(eis) 2

9. Unidade(s) Responsá PROGESP, CPA

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 - Número de dimensões da atividade docente aprimoradas

Definição Dentre as dimensões das atividades da docência (ensino, pesquisa, extensão e
gestão), a quantidade foi aprimorada pelo modelo.

Fórmula de Cálculo Número de dimensões aprimoradas

Fonte Relatórios internos PROGESP e CPA

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro

Variável 2 - Número de dimensões da atividade docente

Definição Quantidade de dimensões da atividade docente

Fórmula de Cálculo Número de dimensões da atividade docente(ensino, pesquisa, extensão e gestão).

Fonte Relatórios internos PROGESP e CPA

Frequência de coleta
(mensal, bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2019

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro



86

59-Taxa de desempenho dos servidores técnico-administrativos
Critérios Descrição

1. Nome do indicador 59-Taxa de desempenho dos servidores técnico-administrativos

2. Finalidade Monitorar e aperfeiçoar o desempenho dos servidores técnico-administrativos

3. Fórmula de Cálculo
(Número de servidores técnico-administrativos com conceito “Atende” ou
“Supera” na avaliação de desempenho / Número de servidores técnico
administrativos) x 100

4. Polaridade Maior Melhor

5. Fonte
Informações primárias restritas (SIGRH e relatórios internos módulo avaliação
funcional)

6. Frequência de coleta
Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2018

Data(s) da(s) coleta(s): Fevereiro

7. Forma de inserção Automática

8. Nº de Variável(eis) 2

9. Unidade Respon. PROGESP

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO INDICADOR

Variável 1 - Número de servidores técnico-administrativos com conceito “Atende” ou “Supera” na avaliação de
desempenho

Definição Após resultado final da Avaliação de Desempenho, a quantidade de servidores
TAE que ficaram com o conceito "atende" ou "supera"

Fórmula de Cálculo Somatório de servidores TAE que ficaram com o conceito "atende" ou "supera"

Fonte SIGRH

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2018

Data(s) da(s) coleta(s): Fevereiro

Variável 2 - Número de servidores técnico-administrativos

Definição Quantitativo de servidores TAE efetivos na UFRN

Fórmula de Cálculo Somatório de servidores efetivos na UFRN

Fonte SIGRH

Frequência de coleta (mensal,
bimestral...)

Anual Data(s) da(s) coleta(s) no ano base: 2018

Data(s) da(s) coleta(s): dezembro
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