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1. Introdução

A Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), unidade regimentalmente responsável pela

coordenação do sistema de planejamento da UFRN, por intermédio da Coordenadoria de

Planejamento e Desenvolvimento Institucional (CPDI), a qual tem, dentre outras atribuições,

monitorar o cumprimento dos objetivos, metas, políticas e planos estabelecidos no Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI 2020-2029) e Plano de Gestão da UFRN (2019-2023), elaborou o

presente relatório no qual descreve as principais ações/atividades no que se refere ao monitoramento

da execução do planejamento estratégico disposto no Plano de Gestão 2019-2023 para o exercício de

2020.

Cabe ressaltar que, para a elaboração desse Plano de Gestão, foi adotada a ferramenta de

gestão estratégica denominada Balanced Scored Card (BSC), com as devidas adaptações à esfera

pública. Tal abordagem baseia-se na construção de um mapa estratégico contendo objetivos

estratégicos desdobrados em indicadores (os quais possuem unidades administrativas responsáveis

pela implementação), metas e iniciativas estratégicas. Dessa forma, o Plano de Gestão 2019-2023 é

composto de 10 objetivos estratégicos, distribuídos em 03 perspectivas e 59 indicadores, além das

metas.

Mapa estratégico da UFRN (2019-2023)

Fonte: PROPLAN

https://ufrn.br/resources/documentos/pdi/PDI-2020-2029.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/pdi/PDI-2020-2029.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/planodegestao/Plano_de_Gestao_2019-2023.pdf
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O Plano foi devidamente aprovado e publicado por meio da Resolução nº 24 de 11 de

dezembro de 2019 do Conselho Universitário – CONSUNI. Tendo em vista a conclusão de mais uma

etapa do processo do planejamento institucional, ou seja, a aprovação, publicação e divulgação no

sítio eletrônico da Instituição, bem como a impressão e distribuição do Plano de Gestão 2019-2023

para algumas autoridades, passa-se assim a uma nova fase, da execução e, por conseguinte, do seu

monitoramento.

Dessa forma, o relatório descreve, além dessa introdução, os principais resultados das ações

e/ou atividades de monitoramento da execução do Plano de Gestão (PG) no exercício de 2020, bem

como registra as maiores dificuldades desse processo de monitoramento da execução, discorre sobre

as medidas de atualização do Plano e as principais perspectivas para o acompanhamento da

execução do PG para o exercício de 2021.

2. Principais(ações/atividades) de acompanhamento da
execução do Plano de Gestão 2019-2023

O Plano de Gestão, como já ressaltado na introdução, adota um novo método a partir do BSC,

o qual exige uma mudança na concepção do processo de planejamento, ou seja, o alcance dos

objetivos dependem muito mais da integração entre as unidades do que do esforço individual de cada

uma delas.

Partindo desse entendimento, a CPDI/PROPLAN realizou em 2020, 11 (onze) encontros de

planejamento para divulgação e sensibilização da execução dos indicadores1 do Plano de Gestão.

Destaca-se que as duas primeiras oficinas ocorreram de forma presencial, ainda em março de 2020.

Com a pandemia do COVID e a necessidade de adequação ao trabalho remoto e todas as suas

implicações, só foi possível retomar as atividades das oficinas em junho de 2020. A partir de então

foram realizadas mais 05 oficinas, contemplando 35 indicadores e 14 unidades da administração

central.

1 Não foram contemplados os 10 indicadores projetizados pela Secretaria de Gestão de Projetos (SGP).
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Além dessas oficinas com as unidades que são responsáveis por indicadores do Plano, realizou-

se mais 04 encontros com as unidades suplementares (COMPERVE, NUPLAM, COESPE, IMT, NuRA, IEN,

MCC)2. O objetivo principal dos encontros foi que as unidades percebessem e se sentissem

contempladas no planejamento institucional e que pudessem associar as ações por elas desenvolvidas

(ou a serem desenvolvidas) ao Plano de Gestão 2019-2023 (perspectivas, objetivos, indicadores,

metas etc). Tais encontros foram essenciais para a divulgação do Plano e para a tentativa de

construção coletiva de sua execução.

Ciente da necessidade de desenvolver um instrumento que melhor acompanhasse a execução

do documento em questão, a PROPLAN e a Superintendência de Informática (SINFO) desenvolveram

em 2020, um Sistema de Informações para monitoramento dessa execução, o Sistema de Indicadores

Estratégicos de Desenvolvimento Institucional (SIEDI). Link para SIEDI

O SIEDI contempla os 10 objetivos estratégicos do mapa e seus 59 indicadores. O resultado de

cada objetivo estratégico é uma média simples dos resultados dos indicadores que compõem cada

objetivo, com destaque para o objetivo estratégico: fortalecer o valor público da UFRN, que é o

resultado médio da execução dos 09 outros objetivos.

O SIEDI permitiu aos gestores da administração central registrarem os desempenhos dos

2 COMPERVE – Núcleo Permanente de Concursos; NUPLAM – Núcleo de Pesquisas em Alimentos e Medicamentos;COESPE
– Complexo de Esportes e Eventos da UFRN; IMT – Instituto de Medicina Tropical; NuRA – Núcleo de Redes Avançadas; IEN
– Instituto do Envelhecer e MCC – Museu Câmara Cascudo

https://siedi.ufrn.br/siedi/
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indicadores, bem como iniciativas e observações qualitativas (dificuldades, sugestões,...) além de

possibilitar à CPDI/PROPLAN um painel de informações para auxiliar na tomada de decisão. Nesse

sentido, esses são os resultados do desempenho dos objetivos estratégicos no ano de 2020:

1. Fortalecer o valor público da UFRN 96,2%;
2. Promover a excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação 89,5%;
3. Desenvolver metodologias acadêmicas inovadoras 36,8%;
4. Articular as competências da UFRN com a sociedade 91,7%;
5. Disseminar a inclusão como política institucional 78,5%;
6. Aprimorar as ações de comunicação e estruturação dos dados institucionais 75%;
7. Desenvolver a gestão e a segurança da informação e do patrimônio 100,00%;
8. Promover a sustentabilidade energética, ambiental e da tecnologia da informação 42,7%;
9. Aperfeiçoar o modelo de governança, gestão estratégica e de gestão de processos e riscos 100%;
10. Desenvolver competências e qualidade de vida das pessoas 58,4%

O detalhamento do desempenho dos objetivos, das metas e dos indicadores estratégicos do

Plano de Gestão da UFRN (2019-2023) para o exercício 2020 pode ser visualizado no painel visual em

Power Bi (dashboard), acessível no Desempenho dos Objetivos Estratégicos do Plano de Gestão da

UFRN (2019-2023) para o ano 2020.

Uma outra ação importante para monitoramento do Plano em 2020 foi desempenhada pelo

Grupo de Trabalho (GT) com os servidores: Inauro Mano Evas, Paulo Roberto, representantes da

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Marcelo Souza e Geilson Bebiano,

da Coordenadoria de Informações Institucionais; Alexandre Flávio, representando a Comissão

Permanente de Avaliação (CPA) e, Fabiano do Espírito Santo, Procurador Institucional (PI), vide

Portaria nº 1.212/2020 - Reitoria. Esse GT teve a finalidade de elaborar o guia de referência de

indicadores do Plano de Gestão, sendo realizadas reuniões semanais, com um total de 15 encontros.

Nesses encontros, analisou-se item por item dos formulários dos indicadores (nome do indicador,

finalidade, fórmula de cálculo, polaridade, fonte, frequência de coleta, forma de inserção, nº de

variáveis e unidades responsáveis). Ao longo dos encontros foram observados aspectos de suma

importância, tais como: validação do link para a fonte de dados, que consiste na verificação do

caminho que levava à obtenção dos resultados, dentre outros.

Também foram realizadas reuniões com cada unidade responsável pelos indicadores, para

que as mesmas tomassem ciência das oportunidades de melhoria identificadas pelo GT. A maioria das

unidades acatou as sugestões proferidas, construindo-se um trabalho coletivo e participativo.

Cabe destacar que apesar de não ter sido objetivo principal do GT, identificou-se, em parceria

com as unidades, oportunidades de melhoria dos próprios indicadores, tais como integração entre

https://abre.ai/desempenhometas2020
https://abre.ai/desempenhometas2020
https://abre.ai/desempenhometas2020
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indicadores e metas super ou subestimadas. Essas alterações foram realizadas oportunamente na

etapa de revisão e já estão disponíveis no SIEDI. Mais informações sobre as mudanças realizadas estão

disponíveis nos relatórios: Relatório de atividades do Grupo de Trabalho(GT) de validação dos

formulários dos indicadores do Plano de Gestão 2019-2023 e Relatório de revisão do Plano de

Gestão 2019-2023

Outra ação que corroborou com o acompanhamento da execução do Plano de Gestão foi a

elaboração do mapa de riscos dos objetivos estratégicos, trabalho desenvolvido em parceria com a

Secretaria de Gestão de Projetos (SGP) e com a CPDI. A partir dos objetivos estratégicos, as unidades

da administração central foram convidadas a identificar e mapear os principais riscos, sempre

tentando entender os riscos da forma mais integrada possível em relação aos objetivos estratégicos.

Nesse sentido, foram levantados 61 riscos estratégicos que possuem um grau de risco muito alto à

Instituição, os quais estão relacionados às questões orçamentárias, de pessoal, legais/administrativas,

dentre outras, detalhados no documento: Riscos estratégicos. É mister destacar que os planos de ação

para mitigação desses riscos são as iniciativas estratégicas já contempladas no Plano de Gestão 2019-

2023.

É importante ainda ressaltar que foi acompanhada por meio de uma metodologia de gestão de

projetos a execução de 10 indicadores3 ao longo de 2020. Tal acompanhamento foi realizado pela SGP

e a escolha desses indicadores se deu em virtude da complexidade de suas ações iniciais, tendo sido a

decisão validada pela Administração Central.

3

10 - Número de Cursos com Conceito 2 No Enade;
18 - Taxa de Cursos com Conceitos 4 e 5 No Enade;
16 - Propriedade Intelectual;
20 - Taxa De Evasão Nos Cursos De Graduação;
24 - Número de Iniciativas de Práticas educacionais Inovadoras;
32 - Participação na Implantação do Parque Científico e Tecnológico do RN - Augusto Severo;
37 - Taxa de Evasão de Estudantes Cotistas na Graduação;
38 - Audiência Sistema de Comunicação da UFRN;
41 - Número de Ações de Visibilidade da UFRN na Sociedade;
46 - Índice de Consumo de Energia.

https://drive.google.com/file/d/1DvdPLUKtHM4Vsi38g-b6shBJdF1a1WrJ/view?usp=sharing
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3. Principais dificuldades identificadas em 2020

Como fragilidades ao processo de monitoramento, a CPDI/PROPLAN identificou que ainda não

está consolidada a mudança de concepção da execução estratégica como realizada por unidades

isoladas para um paradigma de execução institucional integrada e articulada entre suas ações e

responsáveis. Isso foi registrado também pela próprias unidades no SIEDI, no qual também apontaram

a pandemia e todas as suas implicações como fatores impactantes da implementação das ações

Apesar de todo o esforço em reunir as unidades nominadas como responsáveis pelos indicadores,

houve carência quanto às reuniões de acompanhamento táticas, já que houve apenas 02 encontros. O

primeiro foi uma reunião de STAFF em fevereiro de 2020, onde foram apresentados os resultados das

metas do SIGPP 2019; o Novo Plano de Gestão (2019-2023); o novo sistema de gestão; a metodologia

de monitoramento e avaliação (cronograma) atualizada e a proposta para as oficinas de planejamento

do ano.

A segunda reunião do STAFF ocorreu em novembro/2020, na qual foi apresentado o status das

oficinas de planejamento; foi também apresentado o SIEDI, com suas principais funcionalidades, além

do tutorial de uso do sistema. Ao final, foi acordado o prazo para que as unidades preenchessem o

Sistema com as informações por indicador.

O não preenchimento ou o preenchimento parcial por parte das unidades no que diz respeito às

informações complementares (campo dos comentários), por exemplo o detalhamento qualitativo dos

principais resultados e dificuldades, não permitiu um diagnóstico mais completo de 2020, sendo ele

importante para 2021. Dos 59 indicadores, 41 tiveram registro em seus comentários, mas fatores de

impacto na execução foram encontrados em 16 somente.
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4. Perspectivas para 2021

a) Otimizar o monitoramento do Plano por meio da realização de checkpoints (datas limites trienais

para atualização dos dados de execução) programados para 2021: março, junho, setembro e

dezembro;

b) Manter indicadores em projetos para melhor acompanhamento de indicadores mais complexos

e/ou críticos4;

c) Otimizar o SIEDI, baseado em sugestões de melhorias incrementais;

d) Efetivar o Plano de comunicação do PG 2019-2023;

e) Por fim, contribuir para a melhoria da implementação estratégica.

4 Dentre o conjunto de indicadores com baixo cumprimento de meta do Plano de Gestão 2019-2023 no ano de 2020, apenas dois não
estão incluídos em projetos específicos, são eles: o 25 (PPC's atualizados) e o 57 (redução de absenteísmo por motivo de doença). Isso
porque o primeiro deve ser impactado por outros 4 projetos que envolvem a graduação e o último, relativo à diminuição de
absenteísmo por motivo de doença, é bastante razoável não conseguir atingi-lo no contexto pandêmico, tanto pelos próprios casos
positivados de covid, como pelo impacto da pandemia na saúde geral populacional por todos os fatores e consequências que a
nova Dentre o conjunto de indicadores com baixo cumprimento de meta do Plano de Gestão 2019-2023 no ano de 2020, apenas dois
não estão incluídos em projetos específicos, são eles: o 25 (PPC's atualizados) e o 57 (redução de absenteísmo por motivo de doença).
Isso porque o primeiro deve ser impactado por outros 4 projetos que envolvem a graduação e o último, relativo à diminuição de
absenteísmo por motivo de doença, é bastante razoável não conseguir atingi-lo no contexto pandêmico, tanto pelos próprios casos
positivados de covid, como pelo impacto da pandemia na saúde geral populacional por todos os fatores e consequências que a nova
doença trouxe a toda a sociedade. Ressalta-se que os demais já estão com projetos, seja na continuidade do que vem sendo realizado
em 2020, seja por integrar novos projetos em 2021. Apenas o indicador 16, referente à propriedade intelectual, já teve seu projeto
encerrado, os demais iniciados em 2020 ainda estão em andamento.
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