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Apresentação geral e 

Documentos orientadores



Relatório de Gestão

Documento que tem como objetivo principal 

oferecer uma visão clara para a sociedade sobre 

como a estratégia, a governança, o desempenho e 

as perspectivas da instituição, no contexto de seu 

ambiente externo, levam à geração de valor 

público em curto, médio e longo prazos, além de 

demonstrar e justificar os resultados alcançados 

em face dos objetivos estabelecidos.



Aspectos principais

Finalidade: 

demonstrar, de forma clara e objetiva, a boa e regular aplicação dos recursos públicos 

federais para atender às necessidades de informação dos cidadãos e seus representantes, 

dos usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos, e dos órgãos do Poder 

Legislativo e de controle para fins de transparência, responsabilização e tomada de 

decisão.

Princípios para elaboração e divulgação: 

foco estratégico e no cidadão; conectividade de informações; relações com as partes 

interessadas; materialidade; concisão; confiabilidade e completude; coerência e 

comparabilidade; clareza; tempestividade; transparência.
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Fluxo de elaboração
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Documentos orientadores

Instrução normativa TCU 84/2020

Decisão Normativa TCU 187/2020

Decisão Normativa TCU 188/2020

Guia para Elaboração da Forma de Relato Integrado.



Quadros de indicadores



Estrutura básica do 
Relatório das Unidades

Corpo do Relatório:
Conteúdo do relatório de atividades 2021.

Destaques, oportunidades e ameaças:
- Resumo das principais realizações do ano.
- Identificar oportunidades e ameaças aos 
objetivos da unidade e suas ações.

Quadro síntese de indicadores:
Anexo com o resultado dos principais 
indicadores utilizados pela unidade*. 

(*) Nas unidades que possuem quadros específicos.



https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=a_pol_inst

https://abre.ai/rg2021

Como acessar?

Links diretos

1. https://proplan.ufrn.br

2. Aba Planejamento Institucional

3. Relatório de Gestão - Material de Apoio  

Caminho

https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=a_pol_inst
https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=a_pol_inst


Guia de Boas Práticas



https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/20210252406b358301574a10da8970af9/Guia_Boas_Praticas_para_Relatorios_2021.pdf

https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/20210252406b358301574a10da8970af9/Guia_Boas_Praticas_para_Relatorios_2021.pdf
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/20210252406b358301574a10da8970af9/Guia_Boas_Praticas_para_Relatorios_2021.pdf
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/20210252406b358301574a10da8970af9/Guia_Boas_Praticas_para_Relatorios_2021.pdf
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/20210252406b358301574a10da8970af9/Guia_Boas_Praticas_para_Relatorios_2021.pdf


Cronograma



Marco temporal das 
informações:

31/12/2021 e semestre 
acadêmico 2021.1

20/01 – RECEBIMENTO dos relatórios das unidades 
(Tipo I, incluindo PROAD e PROGESP - excetuando-se a parte dependente do fechamento de 

folha dessas unidades)

28/01 – RECEBIMENTO do relatório da PROGESP 
(Tipo II, parte do relatório que depende de fechamento de folha)

31/01 – RECEBIMENTO do relatório do DCF/PROAD
(Tipo II, parte do relatório que depende de fechamento de folha)

10/03 – Conclusão do Relatório pela PROPLAN

31/03 – Publicização na página da UFRN



E-mail para envio dos relatórios:

relatoriodegestao@reitoria.ufrn.br

Em caso de dúvidas ou outras solicitações:

proplan@reitoria.ufrn.br

planejamento@proplan.ufrn.br



Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional / PROPLAN


