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Introdução
O propósito desta sessão é apresentar o Guia Estratégico 
para execução do Plano de Gestão 2019 – 2023 da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, procedendo 
a sua apresentação e expondo as motivações para seu 
desenvolvimento.





* Cabe ressaltar que o Guia possui uma certa 
autonomia em relação a dissertação. Nesse sentido, 
para depreender informações mais detalhadas 
das concepções referenciais, compreender o rigor 
metodológico e apreender aspectos específicos da 
UFRN, faz-se necessário consultar a dissertação.

Apresentação
O Guia Estratégico* para execução do Plano de Gestão 2019 – 
2023 da UFRN é um produto acadêmico desenvolvido por uma 
pesquisadora do Mestrado Profissional em Gestão de Processos 
Institucionais da UFRN para obtenção do título de mestre.

Destina-se a gestores e demais servidores, especialmente os que 
integram a Administração Central, envolvidos direta e indiretamente 
com as atividades relacionadas a execução e monitoramento do 
Plano de Gestão 2019 – 2023 da UFRN. Destaca-se que há um grupo 
de indicadores institucionais que serão executados sob a lógica da 
Gestão de Projetos, sob direção da Secretaria de Gestão de Projetos. 
Nessa perspectiva, o Guia Estratégico possui um direcionamento 
maior ao restante dos indicadores, os quais serão monitorados pela 
PROPLAN. 

Nesse sentido, o documento propõe um conjunto de diretrizes de 
gestão que permitam direcionar a tradução da estratégia em ações 
específicas de maneira coordenada e técnica. O Guia foi concebido 
a partir da interação entre a literatura acadêmica, pesquisa 
documental e opiniões dos stakeholders extraídas a partir de grupos 
focais. É composto por duas sessões, incluindo essa introdução. A 
segunda sessão contém as diretrizes estabelecidas para executar o 
Plano de Gestão 2019 – 2023, as quais foram agrupadas em temas 
centrais de gestão. Para cada diretriz estratégica, há uma breve 
descrição do que se refere seguida de orientações específicas.





Motivação
A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional é uma Unidade Organizacional vinculada à 
PROPLAN/UFRN que possui um conjunto de competências 
definidas em regimento interno. Dentre essas 
responsabilidades, destacam-se: subsidiar a elaboração 
do planejamento tático da UFRN, compreendendo o 
Plano de Gestão; monitorar o cumprimento de objetivos, 
metas, políticas e planos estabelecidos no Plano de 
Desenvolvimento Institucional e no Plano de Gestão; 
orientar, acompanhar e avaliar as metas anuais das 
Unidades Organizacionais;

Nesse sentido, a Coordenadoria é uma Unidade 
Organizacional encarregada de coordenar e apoiar as 
atividades de formulação, acompanhamento e revisão da 
estrutura de Planejamento como um todo da Universidade 
em articulação com as outras ações de desenvolvimento 
institucional sob responsabilidade de outras Unidades. 

Nessa perspectiva, a decisão de desenvolvimento desse 
trabalho originou-se da constatação da pesquisadora e 
funcionária pública desta Universidade da necessidade 
de desenvolver, aperfeiçoar e difundir técnicas e métodos 
de gestão para toda a comunidade acadêmica que se 
relacione direta e indiretamente com a execução do Plano 
de Gestão 2019 – 2023 da UFRN.





Diretrizes estratégicas
A execução da estratégia perpassa por diversos temas 
transversais. Em torno desses temas, existem ações 
planejadas e proativas que devem ser operacionalizadas de 
maneira coordenada e disciplinada a fim de que estratégias 
formalmente deliberadas sejam efetivamente executadas. 
Nesse sentido, baseado na contextualização da sessão 
“resultados” da dissertação, este capítulo apresenta de 
maneira objetiva um resumo das boas práticas de gestão 
indicadas para a UFRN agrupadas a partir dos temas mais 
relevantes fruto das discussões em torno das dimensões da 
execução da estratégia..



Participar ativamente das Oficinas de Planejamento Anuais 
para estabelecer de maneira coletiva e participativa um 
direcionamento operacional para a UFRN frente ao Plano de 
Gestão no exercício de referência, levando em consideração 
as lições aprendidas do exercício anterior

O QUE?

COMO?

As oficinas de planejamento são encontros anuais que ocorrem 
nos primeiros meses do exercício. Na ocasião, os gestores 
estabelecem as prioridades para o ano a partir da experiência 
do exercício anterior, e dão início ao planejamento anual de sua 
Unidade, estabelecendo parcerias de trabalho, quando couber.

Definição, preferencialmente em conjunto com as equipes de trabalho, 
das atividades a serem desenvolvidas, entregas, prazos, responsáveis 
diretos, métodos e estratégias de monitoramento considerando os 
indicadores sob a responsabilidade da Unidade.

Planejamento



O QUE?

O QUE?

COMO?

COMO?

Projeção financeira futura dos recursos financeiros necessários 
para a execução do que foi pré-estabelecido 
no planejamento estratégico.

A identificação e mapeamento dos recursos é uma etapa 
relevante da execução estratégica, já que é nessa fase que ocorre 
a mobilização dos recursos tangíveis e intangíveis necessários à 
execução para direcionar esforços de maneira assertiva.

Atualmente não há uma vinculação direta entre a área de Planejamento 
e Orçamento na Universidade. Essa associação é algo que está em 
desenvolvimento. Entretanto, as Unidades, a partir da capacidade financeira 
que detém, devem condicionar os seus planos de ação aos recursos 
financeiros disponíveis. 

Após a definição do planejamento da Unidade para o exercício, é preciso 
verificar detalhadamente a disponibilidade e alocação dos recursos na 
instituição a fim de estabelecer os prazos, e no caso da indisponibilidade, 
traçar um plano de ação alternativo.  

Identificar e mapear anualmente os recursos e prazos 
necessários para o atingimento das metas estratégicas

Especificar e quantificar os recursos financeiros 
necessários para atingimento das metas frente à 
capacidade orçamentária da UFRN a fim de atenuar o risco 
de impedimento de execução, quando couber



Engajar gestores e demais servidores no ciclo de 
gestão estratégica, a fim de promover a delegação de 
responsabilidades, motivação, participação e autonomia 
dos diferentes sujeitos envolvidos na execução

O QUE?

COMO?

A execução só se torna possível por intermédio das 
pessoas. Assegurar que todos os colaboradores de uma equipe 
estejam em sintonia e trabalhando de maneira coordenada é 
fundamental para assegurar o 
desempenho eficiente.

É fundamental que os gerentes e técnicos, indivíduos que mais 
conhecem os processos de trabalho relacionados a execução, 
participem das etapas do ciclo de gestão estratégica, tais como: 
oficinas de planejamento, reuniões de monitoramento, avaliação e 
revisão, acesso ao SIEDI.

Participação e 
engajamento



O QUE?

COMO?

Estabelecer uma rotina de reuniões regulares é uma maneira de 
manter a equipe comprometida, já que é uma oportunidade para 
estabelecer coletivamente elementos importantes, como definir 
metas internas, 
criar estratégias, monitorar entregas e prazos, resolver 
pendências, avaliar os resultados, além de estimular a sinergia 
entre a equipe. 

As reuniões devem ter uma periodicidade regular, com horário de início 
e fim pré-estabelecido, primando sempre pelo desenvolvimento de uma 
comunicação objetiva e clara. Os envolvidos devem ter abertura para 
relatar as atividades desenvolvidas, impedimentos e lições aprendidas, e os 
encaminhamentos devem ter prazos pactuados com todos. Além disso, o 
uso de ferramentas tecnológicas baseadas em quadros visuais, pode ser 
uma alternativa para otimizar e dinamizar esse processo.

Criar uma rotina de reuniões periódicas internas para 
análise e verificação do progresso das metas dos 
indicadores e dos projetos estratégicos, envolvendo outras 
Unidades, caso necessário



Implementar o Plano de Comunicação Institucional a fim 
de tornar a comunicação mais eficiente e fluida, utilizando 
os meios mais adequados de acordo com as necessidades 
e particularidades dos diferentes públicos da UFRN.

O QUE?

COMO?

O Plano de Comunicação Institucional é um instrumento que 
dará visibilidade as ações de comunicação internas e externas 
relacionadas ao Plano de Gestão da UFRN, objetivando disseminar 
informações sobre a estratégia da Universidade.

O plano deve contemplar os diferentes públicos da UFRN, primando 
pela desconcentração do acesso a informação, uso de múltiplos 
meios de comunicação e englobar os processos de comunicação nos 
diferentes momentos do ciclo de gestão estratégica.

Comunicação



O QUE?

O QUE?

COMO?

COMO?

A comunicação horizontal refere-se aos fluxos de informações 
que transitam entre áreas de mesmo nível hierárquico. Esse fluxo 
permite organizar tarefas de maneira mais simplificada e possibilita 
uma melhor integração, colaboração e compartilhamento de 
informações entre os setores da organização. 

A comunicação desconcentrada parte do princípio de que 
o acesso à informação não deve se restringir apenas aos 
envolvidos diretos. Nesse sentido, o Plano de Comunicação 
deve permitir o acesso à informação a todos os públicos, a 
fim de que toda a força de trabalho possua o mesmo nível de 
informação, e assim, possa se sentir partícipe do processo. 

É preciso desburocratizar a comunicação entre as Unidades da UFRN, 
investindo em ferramentas tecnológicas informais, como por exemplo 
grupos de WhatsApp, Trello, Slack, objetivando, sobretudo, reduzir e agilizar 
processos, estreitar as relações, melhorar a integração, produtividade e 
evitar distorções na comunicação

O público-alvo não deve ser apenas aos integrantes da Administração 
Central. Todas as unidades da UFRN devem ter conhecimento e domínio do 
Plano de Gestão para ter condições de alinhar suas atividades à estratégia 
da instituição, levando em consideração que públicos específicos precisam 
de ações particulares.

Viabilizar, com o apoio do Plano de Comunicação, a 
desconcentração do acesso à informação para 
além da Administração Central.

Fortalecer a rede de comunicação horizontal entre as 
Unidades, estimulando o trabalho articulado e integrado 
entre as Unidades, interligando as interfaces dos processos 
e áreas organizacionais apoiada pelo intercâmbio setorial 
dos sistemas de informação, gestão de pessoas, gestão de 
riscos e indicadores institucionais



Alinhar as Políticas de Gestão de Pessoas com as 
diretrizes estratégicas do Plano de Gestão, objetivando 
identificar as lacunas de desenvolvimento de pessoas 
e mapear o repertório de competências e capacitações 
fundamentais à execução do Plano de Gestão, buscando 
reduzir impedimentos de execução em razão de ausência de 
qualificação, se houver

O QUE?

COMO?

Lacunas de habilidades e competências essenciais podem ser 
grandes entraves no desenvolvimento de uma organização. 
É necessário mapear constantemente quais competências, 
fundamentais à execução de projetos estratégicos, são falhas ou 
inexistentes na força de trabalho da organização. 

O Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC), ferramenta 
de caráter anual desenvolvida pela PROGESP que mapeia as lacunas 
de competências, assim como identifica as intenções de capacitação 
e educação formal a partir de uma avaliação pessoal apontada pelos 
servidores da UFRN, é uma ferramenta que pode ser um instrumento 
ativo no alinhamento e integração entre os servidores das Unidades 
demandantes com a área de recursos humanos, identificando 
as demandas estratégicas ou operacionais da instituição para o 
desenvolvimento das atividades de maneira adequada.

Gestão de pessoas e 
competências



O QUE?

COMO?

O planejamento orçamentário é um plano financeiro que 
contém as estimativas dos recursos necessários para 
implementar a estratégia organizacional. Nesse instrumento, é 
necessário haver um plano orçamentário para um programa de 
capacitação de servidores públicos.

É possível que alguns casos específicos demandem capacitação 
técnica não disponível no corpo técnico da UFRN, demandando mediadores 
externos. Nesse caso, deve haver um canal de financiamento para 
capacitações específicas, o qual deve estar determinado na previsão 
orçamentária para a execução do Plano de Gestão. Para isso, é fundamental 
um mapeamento de competências fundamentais à execução do Plano de 
Gestão. 

Introduzir no planejamento orçamentário um canal de 
financiamento para capacitações específicas



Monitorar e examinar periodicamente o progresso, 
o desempenho, as barreiras e os riscos da execução 
frente às metas planejadas via Reuniões de Avaliação da 
Estratégia - RAE e pelo SIEDI.

O QUE?

COMO?

O monitoramento periódico é uma atividade indispensável, já 
que implica em acompanhar a execução e possibilita avaliar o 
desempenho, adotando, quando necessário, ações de melhoria 
para superação dos impedimentos. Além disso, os dados oriundos 
do monitoramento são o maior subsídio para a revisão estratégica. 

Deve haver um calendário anual de planejamento, o qual pode ser 
definido conjuntamente na Oficina de Planejamento Anual. O calendário 
deve abranger os períodos para monitorar os resultados, que envolvem: 
a)  Reuniões de Avaliação da Estratégia ao longo do ano; e b) Datas de 
registro no Sistema de Indicadores Estratégicos de Desenvolvimento 
Institucional (checkpoints); 

Controle e 
Monitoramento



O QUE?

COMO?

A análise em um formato híbrido permite uma verificação mais 
aprofundada dos resultados alcançados, além de uma melhor 
compreensão dos cenários.  

É importante uma análise do rendimento dos indicadores através da 
avaliação qualitativa pessoal dos gerentes. Nessa perspectiva, a avaliação 
dos indicadores não se restringirá apenas aos dados quantitativos das metas, 
mas será considerada também uma avaliação pessoal subjetiva, já que 
em virtude de possíveis impedimentos, um dado quantitativo pode parecer 
insuficiente, mas diante de algumas contingências que são de domínio 
exclusivo da Unidade, uma análise qualitativa pode demonstrar que o resultado 
é satisfatório. Para isso, é de fundamental importância que o SIEDI permita que 
haja diferentes perfis de acesso, não sendo excludente apenas para os gestores

Analisar a execução da estratégia levando em consideração 
não apenas a verificação dos resultados quantitativos frente 
às metas do Plano, como também uma avaliação qualitativa 
da análise de desempenho realizada pelos responsáveis.

O QUE?

COMO?

A partir de um apoio didático externo à Unidade, considerando 
operações mentais como reflexão, análise e previsão 
de cenários, é possível sair da imersão do problema e propor 
soluções alternativas. 

Após a verificação dos resultados nas Reuniões de Avaliação 
da Estratégia, o monitoramento não deve se encerrar. Possivelmente haverá 
alguns indicadores que alcançarão resultados abaixo do esperado. Nessa 
perspectiva, é fundamental estudar ações de superação para esse cenário, 
sendo uma alternativa a realização de micro oficinas de acompanhamento 
de indicadores lideradas pela PROPLAN. Na ocasião, espera-se que as 
Unidades sejam apoiadas no estabelecimento de prioridades, reorganização 
de tarefas e cronograma; e proposição de soluções de maneira conjunta.

Propor, a partir da identificação de problemas de execução 
internos e externos nas etapas de monitoramento acima, 
instrumentos de apoio didático às Unidades



Incentivar a participação dos gerentes e técnicos no ciclo 
de gestão estratégica para enriquecer os processos de 
avaliação e revisão com aspectos realistas.

O QUE?

COMO?

Possibilitar a participação dos gerentes e técnicos no 
processo de tomada de decisão, além da apropriação da 
estratégia, aumento da motivação e autonomia, 
pode ser um fator determinante, sobretudo na assertividade da 
avaliação e revisão.

Os atores-chave das equipes, os quais estão em contato direto 
com a execução e com os aspectos operacionais relacionados, são 
colaboradores que podem perceber com mais materialidade, já que 
comumente os gestores estão em uma posição crítica de requisição 
de trabalho, os riscos envolvidos, obstáculos e impeditivos internos 
e externos durante a execução, apuram fatores críticos de sucesso 
e as lições aprendidas. Ou seja, são facilitadores na execução e 
subsidiam o monitoramento, a avaliação e a revisão. Nesse sentido, o 
engajamento e a responsabilização de pessoas durante todo o ciclo 
de gestão estratégica é o maior insumo para a realização de uma 
revisão realística, na qual leva em consideração dados quantitativos e 
qualitativos, opiniões e vivências de gestores, gerentes e técnicos

Avaliação e 
revisão da estratégia



O QUE?

COMO?

Ao final de cada período, é preciso questionar os pressupostos 
que foram utilizados no momento de elaboração do Plano de 
Gestão, e, caso necessário, adequar as bases da estrutura 
estratégica da instituição, concedendo segurança aos propósitos 
institucionais e sociais, sempre com foco na melhoria contínua.

É necessário discutir questões como: a) Os objetivos estratégicos 
foram executados? Faz sentido mantê-los para o próximo ano considerando 
o atual cenário?

b) Os indicadores, as metas e as iniciativas estratégicas são suficientes 
para o atingimento dos objetivos estratégicos?

c) Os recursos disponíveis na instituição são suficientes para atender 
as demandas? É possível determiná-los com mais precisão no 
planejamento das próximas ações?

d) Durante o exercício em análise, houveram mudanças internas e externas 
que devem ser avaliadas e incorporadas para o próximo exercício?

e) Existe a possibilidade de vincular a perspectiva financeira às ações para 
execução do Plano?

f) Houve alguma alteração legal que deve ser observada?

g) Quais são as competências necessárias para o próximo ciclo?

Questionar os pressupostos (objetivos, indicadores, 
metas e iniciativas) que foram utilizados no momento de 
elaboração do Plano de Gestão, verificando se é necessário 
adequar as bases da estrutura estratégica
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