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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta a proposta de um modelo de gestão da estratégia

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) de modo a nortear o Plano

de Gestão da Instituição, planejado para ser executado em quatro anos e relacionado

diretamente ao ciclo de gestão de um reitor. Pretende ainda servir como orientação

para os demais planos institucionais de maneira que busquem seguir melhores

práticas e se tornem mais efetivos em seus resultados.

De modo particular, o modelo contém diretrizes que devem ser observadas

relacionadas tanto ao conteúdo quanto ao processo da estratégia, ressaltando

principais tópicos norteadores do ciclo estratégico de um plano ao longo do seu

planejamento, execução e avaliação.

Espera-se que a observância deste modelo, que deve estar em constante

atualização, possa contribuir para que a instituição se desenvolva apropriadamente

considerando sua natureza multifacetada e seu compromisso com atividades de

ensino, pesquisa, extensão e inovação pública de qualidade e socialmente

referenciada.

Josué Vitor de Medeiros Júnior

Pró-Reitor de Planejamento da UFRN
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1. DIRETRIZES DO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

1.1. Elementos Básicos do Modelo

O modelo de Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte (UFRN) é baseado na metodologia do Balanced Scorecard (BSC),

representando a estratégia através de um Mapa Estratégico, composto por objetivos

estratégicos e com perspectivas inter relacionadas. Além disso, devem ser

formalizados, no mínimo, os seguintes elementos descritivos como desdobramento

do mapa:

➔ Indicadores estratégicos

➔ Unidades responsáveis

➔ Metas anuais

➔ Iniciativas estratégicas

1.2 Alinhamento com políticas, programas, diretrizes e prioridades superiores

No âmbito da Administração Pública Federal, a gestão estratégica da UFRN

deve estar orientada às políticas, programas, diretrizes e prioridades superiores,

tanto no âmbito nacional, como, internamente, na própria Universidade.

Para tanto, durante o processo de formulação e revisão da estratégia, faz-se

necessária a observação de normas orientadoras da sua atuação um conjunto de

princípios, diretrizes e normas a exemplo da Constituição Federal, e outras leis,

decretos, medidas provisórias, instruções normativas, portarias, acórdãos e

resoluções, emanados tanto pelo MEC, quanto por outros órgãos., como Tribunal de

Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU), Auditoria Interna

(AUDIN); além dos normativos da Instituição.
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1.3 Responsabilidades dos envolvidos na formulação e gestão da estratégia

O processo de elaboração, implementação, acompanhamento e revisão dos

planos que baseiam a gestão estratégica da UFRN é estruturado com divisão de

responsabilidades entre os atores envolvidos.

Cabe à Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), por meio da Coordenadoria

de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a coordenação do processo de

elaboração dos planos que orientam a estratégia institucional, bem como seu

monitoramento e acompanhamento.

A Secretaria de Gestão de Projetos (SGP) é a unidade responsável pela

coordenação e acompanhamento dos projetos estratégicos, selecionados em função

dos indicadores de maior complexidade, e pelo gerenciamento de riscos estratégicos.

Às unidades responsáveis por indicadores estratégicos, cabe a execução das

iniciativas e o registro da execução das metas no SIEDI, assim como, a coordenação

das ações com os demais envolvidos na evolução do indicador.

1.4 Integração ao processo de Gestão de Riscos

Com a Gestão de Riscos sob a perspectiva estratégica, os planos de ação

traçados no contexto dos processos organizacionais acabam por trazer benefícios

institucionais, ao se relacionarem a minimização de ameaças e a maximização de

oportunidades a ações que foram definidas no contexto da Gestão de Riscos para

serem implementadas. Neste contexto, a formulação da estratégia deve estar

integrada ao processo de Gestão de Riscos da UFRN, visando mitigar as

possibilidades da não consecução dos objetivos, indicadores e metas estabelecidas

através da identificação dos riscos estratégicos.

1.5 Monitoramento da execução da estratégia

O acompanhamento da execução da estratégia deve estar baseada no

monitoramento do grau de realização das metas e iniciativas contidas em cada

objetivo estratégico. Para tal, reuniões periódicas, ao menos duas vezes no ano,
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devem ocorrer com os principais responsáveis pelos indicadores. Uma plataforma de

registro e monitoramento da estratégia deve ser adotada, como o Sistema de

Indicadores Estratégicos de Desenvolvimento Institucional (SIEDI).

O SIEDI permite que os gestores da administração central registrem o

desempenho dos seus indicadores, bem como as iniciativas e observações

qualitativas necessárias, tais como, dificuldades encontradas, formas de superação e

sugestões diversas. Além de ser uma ferramenta de registro de execução, o SIEDI

possibilita à unidade responsável pela coordenação da gestão estratégica da

Universidade, dados e informações organizadas em um painel que subsidia a tomada

de decisões.

Como resultado deste monitoramento, sob a coordenação da Pró-reitoria de

Planejamento, será elaborado anualmente um relatório de acompanhamento da

execução do Plano de Gestão.

1.6 Comunicação da estratégia

A Comunicação da Estratégia para os públicos de interesse da organização

(stakeholders) é fator essencial para a disseminação e direcionamento das ações

estratégicas em todas as áreas e níveis da Universidade, promovendo a

internalização de um sentido comum, o alinhamento vertical entre os diversos planos

institucionais, mudanças culturais e a mobilização de lideranças e equipes em prol da

visão organizacional.

Nesse esforço de socialização, a UFRN deve estabelecer uma sistemática

contínua, proativa e diversificada de ações que promovam a aproximação da

Estratégia institucional com a comunidade universitária e com toda a sociedade, por

meio de ações coordenadas de divulgação e interação com os públicos, como por

exemplo:

➔ Reuniões com os gestores da administração central (reuniões de staff);

➔ Publicação no Portal da UFRN e demais sites da Instituição;

➔ Capacitações voltadas a servidores e gestores (presenciais e à distância);

➔ Notícias nos meios oficiais da Universidade;
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➔ Banners disponíveis em espaços institucionais;

➔ Exposição dos resultados em painel visual (dashboard);

➔ Publicação do Mapa Estratégico e dos resultados do Plano nos Relatórios de

Gestão e em outros relatórios gerenciais; e

➔ Contato direto com os gestores e equipes de execução.

1.7 Avaliação do resultado e impacto

Baseado nos processos finalísticos presentes na Cadeia de Valor da UFRN e

considerando os conceitos de indicadores de resultados e de impactos, a avaliação

da aplicação da estratégia não deve centrar sua análise apenas em como as

iniciativas estão sendo realizadas ou no grau de execução dos planos.

Assim, ao final do ciclo de gestão da estratégia, faz-se necessário ainda avaliar

quais os resultados e impactos dos objetivos estratégicos do mapa estratégico, como

insumo relevante para a elaboração do novo plano.

1.8 Revisão da estratégia

Anualmente, será avaliada a permanência, a modificação ou a incorporação

de indicadores, metas e iniciativas, resultando na atualização dos elementos do

modelo da Estratégia, caso necessário.

A dinâmica envolvida nesse processo tem como finalidade o contínuo

aperfeiçoamento da Gestão Estratégica da Instituição, identificando avanços,

dificuldades e, quando necessário, correções de rumos que deverão subsidiar a

tomada de decisão.
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