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1. Introdução

A Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) é a unidade responsável pela coordenação do

sistema de planejamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e ela, por meio da

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (CPDI), desenvolve algumas

atribuições estratégicas à instituição, dentre as quais se destacam monitorar o cumprimento dos

objetivos, metas, políticas e planos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI

2020-2029) e Plano de Gestão (PG) da UFRN (2019-2023). Para isso adota como elemento básico do

seu modelo da Gestão Estratégica a metodologia do Balanced Scorecard (BSC). Com foco no PG 2019-

2023, o qual é composto por 10 objetivos estratégicos, distribuídos em 03 perspectivas e 59

indicadores, com metas anuais, iniciativas estratégicas, além das unidades responsáveis, a CPDI geriu,

em 2021, o monitoramento/acompanhamento do Plano de Gestão.

Mapa estratégico da UFRN (2019-2023)

Fonte: PROPLAN

O presente relatório descreve, então, os principais resultados relacionados a esse processo,

mas também outras atividades priorizadas em 2021 pela Coordenadoria citada, relata os demais

trabalhos desempenhados pela Unidade, além de trazer as principais dificuldades e as estratégias de

superação, além de discorrer sobre as principais perspectivas para o planejamento institucional para

o exercício de 2022.

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


2. Resultados das atividades priorizadas em 2021

Este tópico descreve as principais ações e resultados para as atividades priorizadas pela CPDI e

alinhadas com a gestão para o exercício de 2021.

2.1- Dar suporte ao monitoramento e avaliação do Plano de Gestão 2019-2023

Tal ação desenvolveu-se em conjunto com a implantação recente do Sistema de Gestão

Estratégico.

Principais resultados esperados:

● Planejamento para a meta 2021;

● Monitoramento e avaliação do Plano de Gestão 2019-2023;

● Plano de comunicação;

● Planejamento com unidades que não compõem o PG.

O Monitoramento/Acompanhamento da Execução do PG (com preenchimento do SIEDI) se

deu através dos checkpoints, períodos de preenchimento existentes no SIEDI, que correspondem aos

4 trimestres:

1º Checkpoint: até 08/04/2021

2º Checkpoint: até 29/06/2021

3º Checkpoint: até 05/10/2021

4º Checkpoint: até 30/12/2021

Esse acompanhamento se dividiu basicamente em dois momentos, um pré-checkpoint e um

pós-checkpoint que foram aprimorados ao longo do ano, de acordo com as necessidades de cada

checkpoint. Dessa forma, no Pré checkpoint foram estabelecidas as seguintes tarefas:

● Reservar agenda (data da reunião com STAFF) - de preferência pauta única;

● Verificar junto à unidade se a mesma está com alguma dificuldade de integração entre as

demais unidades responsáveis ou dificuldade na execução do indicador;

● Listar, confirmar e compartilhar as atualizações das funcionalidades do SIEDI;

● Preparar feedback da evolução da execução do Plano;

● Monitorar preenchimento do SIEDI.



Já para o Pós-checkpoint, tem-se:

● Análise dos registros;

● Elaborar boletim referente ao checkpoint;

● Dar Feedback às unidades.

Monitoramento e avaliação Relatórios parciais de monitoramento e avaliação

Em 2021 foram elaborados 3 boletins de monitoramento do SIEDI, referentes aos 3 primeiros

checkpoints. Esses boletins se caracterizam da seguinte forma:

● Construção de quadro dos indicadores com comentários, status do preenchimento e relação

com o mapa de riscos e guia de indicadores;

● Construção de documento síntese (atualizar o arquivo PBIx; verificar o percentual de

preenchimento; verificar as unidades que não preencheram; caracterizar os preenchimentos das

metas e comentários relacionando com a gestão de riscos; indicar no documento alguns exemplos de

inconsistência);

● Feedback às unidades.

Com o aprendizado de um checkpoint para o outro, o boletim passou a ter um caráter mais

qualitativo e com um olhar mais voltado para o alcance do objetivo estratégico. Esse monitoramento

e avaliação é de suma importância para a comunicação da execução da estratégia aos gestores, sendo

corrigidos possíveis falhas no planejamento das ações e execução dos indicadores.

Com relação ao último boletim, referente ao 4º checkpoint, só é possível sua elaboração a

partir da segunda semana de janeiro, visto que o encerramento de inserção de informações no SIEDI

se deu até 07/01/2022. O mesmo deverá conter uma análise dos principais resultados e impactos de

2021.

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

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 e 2021:



Objetivo do PG % de execução

2020 20211

Fortalecer o valor público da UFRN 96,2% 76,08

Promover a excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação 89,5% 78,1

Desenvolver metodologias acadêmicas inovadoras 36,8% 80.56

Articular as competências da UFRN com a sociedade 91,7% 94,17

Disseminar a inclusão como política institucional 78,5% 76,12

Aprimorar as ações de comunicação e estruturação dos dados institucionais 75% 52,63

Desenvolver a gestão e a segurança da informação e do patrimônio 100,00% 37,08

Promover a sustentabilidade energética, ambiental e da tecnologia da informação 42,7% 13,88

Aperfeiçoar o modelo de governança, gestão estratégica e de gestão de processos e
riscos

100% 68,38

Desenvolver competências e qualidade de vida das pessoas 58,4% 91,41

Monitoramento de indicadores projetizados

Dentre os 59 indicadores do PG 2019-2023, a UFRN possui 9 indicadores “projetizados” que

são priorizados anualmente pela Reitoria e que são trabalhados de forma mais próxima com a

Secretaria de Gestão de Projetos (SGP). Os indicadores “projetizados” em 2021 foram os seguintes:

Quadro 1: Lista de indicadores projetizados

10- Número de cursos com conceito 2 no ENADE

18- Taxa de cursos com conceitos 4 e 5 no ENADE

20- Taxa de evasão nos cursos de graduação

24- Número de iniciativas de práticas educacionais inovadoras

32- Participação na implantação do Parque Científco e Tecnológico do Rio
Grande do Norte (PCTRN)

33- Índice de Acessibilidade Digital

38- Audiência do sistema de comunicação da UFRN

1 Dados coletados em 10/01/2022 e, tendo em vista algumas unidades ainda não terem atualizados seus indicadores no
SIEDI, esses percentuais podem apresentar possíveis diferenças, dado à diferença do período de coleta



41- Número de ações de visibilidade da UFRN na sociedade

46- Índice de consumo de energia

Fonte: CPDI/PROPLAN

Ao longo do ano, foram realizadas, entre a PROPLAN e a SGP, duas reuniões de monitoramento

dos indicadores "projetizados'', sempre após o término de inserção de resultados pelas unidades para

o checkpoint. Nessa reunião, foi dado pela SGP um panorama geral do desempenho desses

indicadores, detalhando as ações de cada um dos projetos e seus Status e a PROPLAN fez o

alinhamento com as informações desses indicadores contidas no SIEDI.

Além dessa reunião entre a PROPLAN e a SGP, foram realizadas a partir dos diagnósticos

provenientes dessas reuniões, reuniões com algumas Unidades que tiveram os seus indicadores

“projetizados”, com o objetivo de alinhar melhor a execução do indicador, principalmente quanto à

inserção de informações no SIEDI para que a PROPLAN tenha possibilidades de fazer um melhor

monitoramento e corrigir algum desvio.

Melhorias do SIEDI

Também durante 2021, com o intuito de aprimorar o Sistema para que as Unidades tenham

uma maior facilidade no preenchimento e também com o objetivo de melhorar o monitoramento do

PG 2019-2023 tanto das Unidades que preenchem quanto da CPDI, foram feitas reuniões mensais

entre a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e a CPDI nas quais foram idealizadas e

efetivadas as seguintes melhorias:

⮚ Design (posicionamento das legendas, destaque em cor nas unidades preenchedoras, mudança

de tamanho de fontes das metas e atingido);

⮚ Visão anual e acumulada do desempenho dos objetivos e indicadores;

⮚ Ícone “Guia saiba mais” - nele estão inseridos os seguintes documentos: Guia de referência dos

indicadores; Tutorial para registro de execução do SIEDI; Plano de Gestão 2019-2023; SIEDI-UFRN

e Alinhamento estratégico PDI-PG 2019-2023;

⮚ Filtro de ano da consulta de indicadores;

⮚ Possibilidade de visualização do detalhamento dos indicadores por todas as unidades;

⮚ Edição de comentários e checkpoints durante o período aberto para atualização do Sistema;



⮚ Ajuste de data de término de edição de checkpoint;

⮚ Possibilidade de anexar documentos;

⮚ Expor, ao passar o cursor, as iniciativas na íntegra no campo dos comentários, quando estão

vinculadas a eles;

⮚ Status da iniciativa;

⮚ Histórico de alterações dos indicadores/fórmulas;

⮚ Ocultar histórico de alterações dos indicadores;

⮚ Periodicidade dos indicadores;

⮚ Relatórios: desempenho, qualitativo e geral.

Vale ressaltar que, apesar das mudanças ocorridas no grupo da STI que implementa as

melhorias no SIEDI, as melhorias vêm sendo efetivadas e há constante contato com a Unidade para

monitorar eventuais desvios no sistema. Destaca-se ainda que o ano supracitado encerrou-se com o

planejamento das seguintes melhorias para o primeiro trimestre de 2022:

⮚ Inserir sinalização de aviso para o fim do prazo de preenchimento;

⮚ Visualização pública do desempenho dos objetivos estratégicos e indicadores.

Para a primeira reunião de 2022 serão discutidas novas perspectivas para o SIEDI, visando

cada vez mais integrar o sistema com outras áreas do planejamento, da gestão e documentos

institucionais.

2.2- Dar Suporte e Acompanhamento ao Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) 2021-

2023

Justifica-se como prioridade dada a elaboração do Novo PLS (2021-2023).

Principais resultados:

1. Comissão Gestora atualizada;

2. PLS 2021-2023 elaborado;

3. Monitoramento do PLS 2021-2023 realizado (04 encontros em média);

4. Relatório anual de 2021 elaborado.



A metodologia para elaboração do PLS 2021-2023 (após atualização dos integrantes da

Comissão Gestora, incluindo responsáveis por Plano de Ação) desenvolveu-se a partir das seguintes

etapas, que se materializaram em 25 reuniões (da comissão e temáticas por PA). I. Diagnóstico do PLS

2018 – 2020: análise SWOT, questionário de autoavaliação e ciclos de debates por Plano de Ação; II.

Definição, a partir do diagnóstico, dos objetivos sustentáveis por Plano de Ação; III. Reuniões

temáticas para discussão de metas; IV. Validação final. Maiores informações podem ser consultadas

no próprio Plano.

O PLS 2021-2023 foi aprovado pela Resolução 091/2021-CONSAD, de 16 de setembro de 2021.

Após a aprovação, a partir do mês de setembro, as reuniões passaram a ser mensais para dar início ao

monitoramento das ações até dezembro de 2021. A Comissão decidiu, no período, que, em 2022, as

reuniões ordinárias serão trimestrais com a possibilidade de haver reuniões extraordinárias, inclusive,

já sendo estabelecida a primeira, em janeiro de 2022, para elaboração do Relatório anual 2021.

Cabe destacar, por fim, a implantação da divulgação das realizações do PLS no instagram, por

meio da conta da PROPLAN, em posts intitulados “PLS em Ação”, o que ajuda na publicização e

transparência do trabalho.

2.3- Aproximar elaboração do RG 2021 "em tempo real"

Visando otimizar o processo de prestação de contas e proporcionar maior acessibilidade ao

Relatório de Gestão (RG), foi estabelecido como uma das ações prioritárias para 2021 o esforço para

antecipar a elaboração do RG e torná-lo cada vez simultâneo, ou seja, em “tempo real”. Diante da

complexidade do desafio, a ação foi estruturada e executada em etapas, conforme demonstrado a

seguir:

1. Diagnóstico dos principais gargalos e aspectos críticos do Relatório de Gestão;

2. Levantamento e análise das lições aprendidas na elaboração dos Relatórios anteriores;

3. Definição dos fluxos de preparação e de elaboração do Relatório de Gestão;

4. Atualização das informações da área Transparência e Prestação de Contas, conforme IN

84/2000 - TCU;

5. Revisão dos Quadros de Indicadores presentes nos relatórios das unidades;

6. Atualização do “Guia de Boas Práticas”, com a adição de novas recomendações;

7. Realização da reunião de orientação às unidades.

https://www.ufrn.br/resources/documentos/planos/pls/PLS_2021-2023.pdf


Seguindo a ordem das etapas acima listadas, segue uma breve descrição das atividades

realizadas:

1. Diagnóstico dos principais gargalos e aspectos críticos do Relatório de Gestão

A partir do uso da ferramenta de autoavaliação dos relatórios de gestão disponibilizada pelo

TCU, foi realizada a avaliação dos elementos de conteúdo, por capítulo, e do grau de aderência aos

princípios para elaboração do Relatório conforme demonstrado nos resultados abaixo:

Avaliação por Capítulo – Elementos de conteúdo

Capítulo %

Mensagem do Dirigente 67%

Visão geral organizacional e ambiente externo 89%

Riscos, oportunidades e perspectivas 83%

Governança, estratégia e alocação de recursos 78%

Informações orçamentárias, financeiras e contábeis 100%

Anexos e apêndices 100%

Avaliação de aderência aos princípios

Capítulo %

1. Foco estratégico e no cidadão 63%

2. Conectividade da informação 75%

3. Relações com partes interessadas 38%

4. Materialidade 75%

5. Concisão 100%



6. Confiabilidade e completude 100%

7. Coerência e comparabilidade 88%

8. Clareza 100%

9. Tempestividade 100%

10. Transparência 100%

A aplicação da ferramenta de autoavaliação possibilitou à equipe obter subsídios para

promover a melhoria contínua no processo de elaboração de relatórios de gestão.

2. Levantamento e análise das lições aprendidas na elaboração dos Relatórios anteriores

Com o objetivo de levantar os principais problemas enfrentados e as recomendações para

futuras melhorias, foi realizada reunião de levantamento e discussão das lições aprendidas com o

processo de elaboração do Relatório de Gestão.

A seguir, destacamos as principais propostas de intervenção a partir da reunião de lições

aprendidas:

● Revisar os quadros de indicadores e as orientações às unidades;

● Validar previamente os indicadores institucionais (TCU e PDI) com as unidades

responsáveis;

● Otimizar a comunicação com os responsáveis pelas unidades;

● Solicitar às unidades que já mandem os links dos normativos e outros documentos

citados por elas nos relatórios;

● Antecipar a atualização e a disponibilização da Estrutura de Governança;

● Realizar revisão dos links presentes no Relatório apenas na versão diagramada;

● Suprimir, reduzir ou simplificar o item “Áreas especiais da gestão”;

● Antecipar a elaboração e postagem dos quadros de indicadores das unidades que não

respondem a tópicos específicos do Relatório.

3. Definição dos fluxos de preparação e de elaboração do Relatório de Gestão



Acompanhando os aprendizados e melhorias nas atividades de prestação de contas anual, foi

definido o novo fluxograma da fase de preparação e, também, atualizado o fluxograma da fase de

elaboração do Relatório de Gestão. Os novos fluxos, que foram validados pelas unidades envolvidas e

está disponível no site da PROPLAN, pode ser acessado no link:

https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/202100422060ec9712244186686687d38/Fluxo_-_RG_2021_-

_Processo_completo.pdf.

4. Atualização das informações da área Transparência e Prestação de Contas, conforme IN 84/2000 -

TCU

Atendendo à Instrução Normativa do TCU 84/2020, de 22 de abril de 2020, foi realizado o

levantamento dos itens de informação ainda não disponibilizados na página “Transparência e

Prestação de Contas” e, como base nisso, foi solicitado aos responsáveis a publicização da informação

por meio de link, documento ou painel de dados.

5. Revisão dos Quadros de Indicadores presentes nos relatórios das unidades

A partir do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Integração das unidades, que

realizou o mapeamento e otimização do processo de coleta e validação de indicadores institucionais

(TCU, Plano de Gestão, Relatório de Gestão e Ações Orçamentárias), foi feita a revisão dos quadros-

resumo de indicadores das unidades buscando torná-los mais claros, objetivos e focados nas

informações mais essenciais à elaboração do Relatório de Gestão, à avaliação do PDI e do Plano de

Gestão.

6. Atualização do “Guia de Boas Práticas”, com a adição de novas recomendações

Visando contribuir com a elaboração de relatórios das unidades, auxiliando na produção do

Relatório de Gestão, e com promoção de maior acessibilidade às informações institucionais, foi

atualizado o “Guia de boas práticas para relatórios”. O documento, que é resultado do trabalho

conjunto entre Proplan, Editora Universitária (EDUFRN) e Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (SIA),

possui orientações quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos do conteúdo dos relatórios e

recomendações para a promoção da acessibilidade, com destaque para o acréscimo de novas

orientações para as descrições de imagens.

https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/202100422060ec9712244186686687d38/Fluxo_-_RG_2021_-_Processo_completo.pdf
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/202100422060ec9712244186686687d38/Fluxo_-_RG_2021_-_Processo_completo.pdf
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/202100422060ec9712244186686687d38/Fluxo_-_RG_2021_-_Processo_completo.pdf
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/202100422060ec9712244186686687d38/Fluxo_-_RG_2021_-_Processo_completo.pdf
https://www.ufrn.br/institucional/transparencia-e-prestacao-de-contas
https://www.ufrn.br/institucional/transparencia-e-prestacao-de-contas
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/20210252406b358301574a10da8970af9/Guia_Boas_Praticas_para_Relatorios_2021.pdf


7. Realização da reunião de orientação às unidades

Dando início ao processo propriamente dito de elaboração do Relatório de Gestão 2021, foi

realizada reunião com servidores e gestores diretamente envolvidos no processo de elaboração dos

relatórios de atividade anuais de cada unidade.

Na oportunidade, foi apresentada uma visão geral sobre o processo de prestação de contas, o

cronograma de recebimento, os principais documentos orientadores e a estrutura básica para os

relatórios das unidades. Além disso, a Proplan disponibilizou uma área em seu site institucional

(Relatório Gestão – Material de apoio), contendo todas as informações pertinentes e documentos

orientadores à elaboração dos relatórios.

2.4- Oficializar orientações para os Planos Trienais e Quadrienais

Uma atividade corriqueira, com pouco valor agregado pela PROPLAN e com oportunidade de

melhoria e avanço nesse processo devido a demanda por orientações.

Resultados esperados:

1-Guia de elaboração dos Planos Trienais aprovado;

2-Guia de elaboração do Planos Quadrienais aprovado.

O processo de elaboração de planos trienais de Departamentos e quadrienais de Centros e

Unidades Acadêmicas Especializadas (UAE) é instituído nas rotinas dessas unidades, no entanto, sua

regulamentação principal ainda é de 2003. Isso implica em uma desatualização esperada do

documento em relação às mudanças que ocorreram ao longo dos anos na UFRN, inclusive, da

perspectiva informacional e de sistemas on-line e disponíveis para o gerenciamento dos mais diversos

dados acadêmicos e administrativos.

Atualmente, os Departamentos, Centros e UAE continuam as dinâmicas de encerramento e

elaboração de novos planos e são, eventualmente (quando tem conhecimento e assim solicitam),

assessoradas pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Pró-reitoria de

Planejamento (PROPLAN). Por meio de uma práxis comum (mas não regulamentada no contexto

atual), em geral, enviam seus planos por meio de processos da mesa virtual à Pró-reitoria citada.

https://abre.ai/rg2021
https://abre.ai/rg2021


Cabe chamar atenção para o fato de que a RESOLUÇÃO Nº 033/2003-CONSEPE, de 19 de

agosto de 2003, está adequada à uma realidade passada, tendo caducado na prática, além de tratar

também da Comissão Permanente de Desenvolvimento Institucional (CPDI), para a qual os planos

podem ser úteis à tomada de decisão, mas são dela independentes, servindo ao propósito mais

específico do planejamento trienal/quadrienal da unidade a que se refere.

Dessa maneira, o que acontece no tempo presente são orientações básicas fornecidas às

unidades, sobre os planos por parte da PROPLAN; orientações que, em que pese seu caráter técnico,

não estão baseadas em uma norma vigente aplicável, bem como todos os trâmites feitos após

aprovação dos documentos nas instâncias colegiadas carecem de regulamentação. Tal necessidade

emerge a fim de que as unidades tenham clareza, objetividade e segurança no que, de fato, é

necessário para todos os elementos que envolvem a temática, desde a elaboração dos planos, até o

que é fundamental de ser realizado depois dos textos aprovados.

Tendo em vista o que foi relatado, a Coordenadoria de Planejamento sugere que haja uma

regulamentação institucional de caráter orientador (por meio de uma Instrução Normativa por

exemplo) para a situação atual que envolve os planos trienais e quadrienais, a qual abarque, de uma

maneira geral e básica, estrutura, conteúdo, trâmites e processos de trabalho envolvidos, deixando

explícito o papel de algumas instâncias, como o da própria Coordenadoria, neste assunto. Em relação

à CPDI, o que pode aparecer são possibilidades de uso dos planos, sem nenhum tipo de caráter

vinculatório ou impositivo, respeitando a autonomia da Comissão e as diferenças entre os trabalhos.

Outro caminho considerado é a desvinculação da tarefa de atualização de quadro com planos

atualizados ou não da Coordenadoria de Planejamento, pois não é possível utilizá-la com

fidedignidade. O que se dá pela ausência de um normativo atualizado e fazendo, por vezes, com que

unidades não percebam necessidade de envio formal à PROPLAN somente para arquivo do processo

com o plano, percebendo a divulgação em suas páginas virtuais como melhor opção. Neste caso, a

Coordenadoria mantém suas atividades de suporte e assessoramento, como pode fazer com qualquer

atividade de planejamento institucional, mas estabeleceria internamente um fluxo de trabalho a ser

divulgado em sua página virtual oficial.

Por fim, existe a possibilidade de se manter o status quo da temática, entretanto, ele se

mostra fragilizado diante da não regência/gerência normativa recente, fundamentado em um

trabalho subjetivo, ainda que por pessoas capacitadas, da equipe da Coordenadoria. O que tem se

mostrado, cada vez mais, uma opção com necessidade de ser transformada em algo mais sólido,



embora não rígido, e com isso, contribuir de modo robusto à disseminação de uma cultura de

planejamento referenciada e de qualidade.

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional optou por dedicar-se ao

caminho de elaborar orientações para as unidades construírem esses planos e sugerir um fluxo de

trabalho referente ao processo. A proposta se encontra consolidada após reuniões internas da equipe

da Coordenadoria para estruturação da proposta, reuniões com os pró-reitores de Planejamento para

validação, uma reunião da Coordenadoria com a secretária da Comissão Permanente de

Desenvolvimento de Pessoal, uma com o presidente da Comissão Própria de Avaliação e com o

Procurador Institucional e uma reunião com a Pró-reitora de Graduação e de a adjunta da Pró-reitoria

de Pós-graduação.

Durante o desenrolar dos encontros, percebeu-se que havia a necessidade de validação e

patrocínio do Reitor, de quem se aguarda possibilidade de reunião para apresentação do planejado e

validação dos próximos passos. Vale salientar que enquanto a opção está sendo trabalhada, o status

quo mencionado se mantém, com atualização da tabela dos Planos atualizados e orientações às

unidades que assim demandam. Em 2021, cabe destacar, a PROPLAN orientou algumas unidades,

Departamentos e UAE’s, sendo possível explicitar: os Departamentos de Ciências Econômicas, Artes,

Enfermagem, e ainda o Núcleo de Educação da Infância (NEI), a Faculdade de Ciências da Saúde do

Trairi (FACISA, com análise relatório anual do plano de gestão desta unidade, a Faculdade de

Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó (FELCS) e a Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ).

2.5 -Integrar as ações com as Coordenadorias de Orçamento e CIN

Ação importante devido às poucas ações integradas entre as coordenadorias, o que gera

retrabalho e informações inconsistentes.

Principais resultados:

1- Evolução do indicador 42 do PG com CIN acompanhando;

2- Coordenação das ações orçamentárias 2021 acompanhadas.

GT dos Planos Internos

Objetivando revisar e sistematizar os Planos Internos (PI), constituiu-se um grupo de trabalho

(GT) multisetorial com os servidores da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento

Institucional, da Coordenadoria de Orçamento (ambas da PROPLAN), bem como da Diretoria de

Contabilidade e Finanças (DCF/PROAD), conforme Portaria nº 12/2020 -PROPLAN.

https://www.ufrn.br/institucional/unidades-institucionais/felcs
https://www.ufrn.br/institucional/unidades-institucionais/felcs


Ressalta-se a relevância dos Planos Internos (PI) como ferramenta que melhor possibilita a

integração do planejamento com o orçamento. Os PI estão regulamentados pela Portaria nº 03/2021

SPO-MEC.

Art 1º § 1º (...) é o instrumento de integração entre o planejamento, a programação e a
execução orçamentária e financeira, e objetiva orientar os processos de tomada de decisão e
imprimir visibilidade à execução das políticas de educação, podendo ser executada por meio
de uma ou mais ações orçamentárias, em um ou mais planos orçamentários.( Art 1º, Portaria
nº 03/2021 SPO-MEC).

Foram objetivos do GT: revisar Planos Internos (PI) 2020, elaborar fluxo de criação dos mesmos,

além de propor uma estratégia de integração planejamento-orçamento.

O GT reuniu-se 08 (oito) vezes e teve como principais entregas:

1- Os Planos Internos (PI) 2020 revisados e sistematizados alinhados com as ações orçamentária:

20RI,20RL, 2994 20GK, 20RK, 4002, 4572;

2- Quanto ao fluxo, o encaminhamento de que serão feitas reuniões sempre no início de cada ano

para que as unidades (DCF, Coordenadorias de Planejamento e Orçamento) analisem e validem os

PI’s do ano, uma vez que a criação dos mesmos se concentra nesse período do ano;

3- Por fim, percebeu-se que a elaboração de uma estratégia de integração planejamento-orçamento é

gradativa, dada a complexidade do tema, mas que esse GT contribuiu para o avanço do processo.

GT de Indicadores

Com objetivo de Mapear, Otimizar o processo de coleta e validação dos indicadores TCU, Plano

de Gestão, Relatório de Gestão,das Ações Orçamentárias e PDI foi constituído um grupo de trabalho,

conforme Portaria Nº 652/2021. O GT contou com integrantes da CPDI, CIN, CO , da CPA, e o PI.

Foram realizadas reuniões semanais, totalizando 17 encontros, os quais geram como

resultados:

1- Otimização no processo de coleta dos dados (PDI, TCU, PG, RG e Ações), ao incluir, no que couber,

todos os dados na coleta do RG (os relatórios para o RG passam a ser o principal instrumento de

coleta);

2- Identificação de oportunidade de melhoria no fluxo de coleta dados para cálculo custo corrente

(custo aluno);

3- Contribuição para análise da TSG (cálculo individualizado da TSG dos cursos por turno);

4- Desenvolvimento de uma metodologia de análise para os indicadores;

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6-de-9-de-dezembro-de-2019-232665115
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6-de-9-de-dezembro-de-2019-232665115
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6-de-9-de-dezembro-de-2019-232665115


5- Painel com análise crítica e validação dos indicadores comuns (PG, PDI e TCU) aperfeiçoando e

melhorando sua utilidade. Se não para o plano em andamento, pelo menos, para o próximo.

Por fim, tem-se as ações integradas pelas coordenadorias de Planejamento e Orçamento

quanto ao monitoramento das Ações Orçamentárias para 2021.

A primeira etapa dessa atividade foi o estabelecimento de uma reunião geral, em na qual

foram definidos um calendário anual de atividades e feito o nivelamento de informações mais

relevantes e comuns a todos os coordenadores das ações orçamentárias para o exercício de 2021;

Em seguida, no período de maio a junho, foram realizadas reuniões setoriais com cada

coordenador das ações para que discutir detalhadamente cada (objetivos, descrição, produto,

especificação do produto, metas, alinhamento ao Planos Nacionais etc).

Já em julho, ocorreu uma reunião para realizar da 1ª Captação - janeiro a junho - das metas

físicas e financeiras, conforme solicitações do SIOP, inclusive com a possibilidade de reprogramação

das metas. Na mesma janela de tempo foram elaboradas as metas físicas para PLOA -2022, bem

como relatório semestral (jan-junho) do acompanhamento da execução das metas das físicas e

financeiras.



No mês de outubro, ocorreram novas reuniões com todos os coordenadores, a fim de permitir

uma análise geral do nível de execução das ações. Esse foi um momento extremamente oportuno

para as unidades que compõem a SEBTT, por exemplo, pois puderam compartilhar experiências e

alinhar ações de superação.

Em janeiro de 2022 ainda está sendo realizada a coleta e o registro da execução física-

financeira de janeiro-dezembro de 2021, além do Relatório anual da execução das metas das ações,

com comentários e justificativas quanto ao cumprimento ou não das metas. E se for o caso, deve-se

ainda registrar inexecução orçamentária.

3. Outros atividades desempenhadas pela Unidade em 2021

O presente tópico descreve as demais atividades realizadas pelas Coordenadoria de

Planejamento que não foram, a princípio, identificadas como prioritárias, mas que foram de grande

relevância para gestão PROPLAN e, por conseguinte, para a UFRN, são elas:

3.1 Gestão da estrutura organizacional da UFRN

A gestão da estrutura organizacional da UFRN é realizada principalmente pela PROPLAN, mais

precisamente pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a partir do que

está disposto no art. 113, inciso VIII: “coordenar estudos relativos à evolução da estrutura

organizacional da UFRN”. Porém, por ser um processo que envolve várias atividades com atores

diferentes, é necessário principalmente que sejam envolvidos a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas

(PROGESP) e a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI).

Essa estrutura está representada pelo organograma geral, em que é possível serem

identificados vários tipos organizacionais, bem como sua vinculação ou subordinação à Reitoria. O

detalhamento desse gráfico, no que consiste às subunidades organizacionais, pode ser encontrado em

documentos e sistemas, como é o caso de: regimentos, Sistema de Informações Organizacionais do

Governo federal (SIORG) e Sistema de administração dos sistemas (SIGADMIM) etc.

A gestão da estrutura organizacional, por parte da PROPLAN, fundamenta-se a partir desses

documentos e sistemas, sendo uma atividade bastante complexa devido à especificidade de cada

Unidade e as divergências organizacionais que existem entre os documentos e os sistemas utilizados.



Atualização de estrutura organizacional no SIGADMIM

Por atualização entende-se qualquer mudança na hierarquia organizacional, de código,

renomeação, criação ou inativação de Unidades organizacionais. Para a atualização, com exceção da

inativação, é necessário que a Unidade possua um documento formal (resolução/ata/regimento...etc)

e entre em contato com a PROPLAN, por meio de link ou email, para que seja efetivada a atualização

da estrutura da Unidade. A inativação é de responsabilidade da Unidade e poderá ser pedida a partir

da abertura de chamado à STI.

Unidades que foram assessoradas (CERES, FELCS, ICE)

Ao longo de 2021, algumas unidades demandaram atualizar suas estruturas em decorrência de

atualizações de regimentos, tais como: CERES, FELCS e ICE. Nesse sentido, essas unidades precisaram

do envolvimento de outras unidades que apoiam a gestão da estrutura organizacional, como é o caso

da PROGESP e STI, necessitando de um assessoramento de forma mais próxima, sendo esse

assessoramento feito por meio de reuniões em que a PROPLAN, por meio da Coordenadoria de

Planejamento e Desenvolvimento Institucional, mapeava as mudanças organizacionais e os possíveis

impactos.

Demais Unidades

Outras Unidades recorreram à PROPLAN com fins de atualização da estrutura organizacional,

sendo feita através do envio de informações pelo link de atualização da estrutura que se encontra na

página da PROPLAN ou por meio de comunicação da STI. No último trimestre, a atualização de

estrutura organizacional se deu de forma muito intensa, principalmente devido a atualização

patrimonial que estava sendo feita nas Unidades.

Outros dois tipos de demandas que motivaram a atualização da estrutura e merecem ser

destacadas, são: a) fusão de programas; e b) secretarias integradas de cursos.

Atualização de Unidades no SIORG



Dada uma impossibilidade de pagamento das Funções de Coordenadores de Curso (FCCs) sem

estar presente como Unidade organizacional e dada a permissão por parte do Ministério da Economia

de que coordenações de curso e programas de pós poderiam ser Unidades Organizacionais no Sistema,

foram criadas essas Unidades. Unidades que recebiam FCCs, porém que não se enquadraram como

coordenações de curso ou programas de pós, tiveram que ser excluídas do SIORG, inserindo as FCCs

em um estoque na Unidade “Gabinete do Reitor”.

Essa atividade envolveu bastante a PROGESP, visto que a informação de qual Unidade deveria

ser inserida vem da PROGESP, como também pelo fato de ser essa a Pró-reitoria responsável pelo

módulo EORG.

Vale ressaltar que foram feitas outras atualizações (renomeação, exclusão, alteração de

hierarquia e criação) da estrutura organizacional existente no SIORG, já que as atualizações de

Unidades que recebem função na UFRN devem estar cadastradas nesse sistema.

Organograma geral da UFRN e suas atualizações

Quanto à estrutura organizacional, cabe ressaltar que as universidades dispõem de autonomia

para conceber modelos organizacionais próprios. A UFRN conta com mais de 60 unidades

organizacionais, que buscam permitir maior agilidade na prestação de serviços e flexibilidade para se

adaptar às mudanças. A organização e a gestão da UFRN, especialmente no que diz respeito ao

funcionamento e à representatividade dos colegiados, bem como à participação dos segmentos da

comunidade acadêmica nos processos decisórios, estão fundamentadas nos instrumentos normativos.

A Universidade encontra-se constituída pela Reitoria, a qual é composta de 21 unidades:

» Seis secretarias

» Oito Pró-Reitorias

» Duas superintendências

» Gabinete do Reitor

» Ouvidoria

» Assessoria de Comunicação

» Auditoria Interna

» Corregedoria

No ano de 2021, foi realizada uma atualização do regimento interno da Reitoria a partir da

resolução nº 021/2021, em que foram realizadas as seguintes atualizações:

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/estrutura_organizacional_eorg/o-que-e-o-modulo-estrutura-organizacional-eorg
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=8839070&key=33369206874404648958f1d874dd6082


- Atualização das competências da Auditoria Interna: visando garantir a conformidade com

normativas da Controladoria-Geral da União (CGU) e com legislações do Sistema de Correição

do Poder Executivo Federal, a Auditoria Interna fica responsável pela avaliação e consultoria,

para proteger e aumentar valores institucionais, como ética, democracia, cidadania e

pluralismo, bem como para apoiar a governança e melhorar as operações da UFRN.

- Criação da Corregedoria: foi criada com o intuito de coordenar atividades de prevenção e

apuração de irregularidades, por meio do acompanhamento de processos investigativos,

disciplinares de servidores e de responsabilização de pessoa jurídica.

- Alteração do nome da Superintendência de Informática para Superintendência de Tecnologia

da Informação (STI): o intuito é adequar a nomenclatura conforme o cenário atual da área.

Além dessas 21 Unidades, há 43 unidades vinculadas, sendo:

» Oito Centros Acadêmicos

» Nove Unidades Acadêmicas Especializadas

» 16 Unidades Suplementares

» 10 Núcleos de Estudos Interdisciplinares.

Através da resolução nº 029/2021, houve aprovação da criação do Núcleo Interdisciplinar de

Recursos do Mar – NIRMAR e, por meio da resolução nº 030/2021, foi aprovado o seu regimento

interno. Para mais detalhes sobre esse núcleo, acessar a notícia “CONSUNI aprova a criação do Núcleo

de Estudos dos Recursos do Mar”.

Por fim, na UFRN há quatro Conselhos Superiores, tal como podemos verificar no organograma

geral da UFRN, a seguir:

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=10255407&key=12dd388b6e0afec2b08f08f008e3b840
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=10255440&key=c83836588a40e5e03ddbab42feb665fc
https://ufrn.br/imprensa/noticias/53697/consuni-aprova-criacao-do-nucleo-de-estudos-dos-recursos-do-mar
https://ufrn.br/imprensa/noticias/53697/consuni-aprova-criacao-do-nucleo-de-estudos-dos-recursos-do-mar


Figura 1: Organograma geral da UFRN

No ambiente dos Centros Acadêmicos, que são unidades de ensino, de pesquisa e de extensão,

reunidos em Departamentos, na forma dos artigos 7º e 8º do Estatuto desta Universidade, estão

distribuídos 80 Departamentos acadêmicos. Os Núcleos de Estudos Interdisciplinares destinam-se a

reunir especialistas da Universidade ou da comunidade externa, com o objetivo de desenvolver novos

programas de ensino, de pesquisa ou de extensão, de natureza interdisciplinar. As Unidades

Acadêmicas Especializadas da UFRN, vinculadas diretamente à Reitoria e aos Centros, somam 11

unidades.

» Instituto de Química (IQ)

» Humanitas – Instituto de Estudos Integrados

» Escola de Música (EMUFRN)

» Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (EAJ)

» Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA)

» Escola de Ciências e Tecnologia (ECT)

» Instituto do Cérebro (ICe)

» Instituto Metrópole Digital (IMD)

» Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM)

» Escola de Saúde (ESUFRN)

» Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó (FELCS)



Vale destacar que, entre as Unidades Acadêmicas Especializadas, quatro ofertam educação

profissional em seus diversos níveis e modalidades, sendo elas: EAJ, ESUFRN, EMUFRN, e IMD.

Ademais, a UFRN possui um colégio de aplicação, o Núcleo de Educação da Infância (NEI), que oferta

educação infantil e ensino fundamental, conforme disposto na Lei nº 9.394/96. No que diz respeito às

Unidades Suplementares (atualmente 16), são órgãos executivos que dão suporte ao ensino, à

pesquisa e à extensão, e que podem ser vinculadas à Reitoria, aos Centros ou às Unidades Acadêmicas

Especializadas. Ressalta-se que, em 2013, a UFRN firmou contratos de administração com a Empresa

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que passou a administrar os três hospitais da

Universidade: o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e a Maternidade Escola Januário Cicco

(MEJC), em Natal, e o Hospital Maternidade Ana Bezerra (HUAB), em Santa Cruz.

Respostas ao Questionário de Governança 2021

A PROPLAN foi a unidade responsável responder aos seguintes tópicos do questionário:

i) estabelecer a estratégia, ii) monitorar os resultados organizacionais, iii) monitorar o desempenho

das funções de gestão, iv) monitorar a satisfação dos usuários, iv) estabelecer o processo

orçamentário organizacional, v) contemplar adequadamente as prioridades no orçamento. Foram

realizadas várias reuniões com SGI, a fim de alinhar as melhores respostas e, internamente, a CPDI

coordenou junto às demais unidades a formulação dessas respostas.

Como principais produtos tem-se:

● Elaboração do Modelo de Gestão da Estratégia;

● Elaboração do Modelo de Gestão Orçamentária e Financeira;

● Processo de trabalho da PLOA-UFRN;

● Alinhamento ao Modelo de Gestão de Processos Organizacionais (SGP).

3.2-Monitoramento dos eventos de riscos estratégicos do PG 2019-2023

Essa atividade foi realizada com a SGP e visa monitorar os eventos de riscos estratégicos

associados aos objetivos estratégicos presentes no PG 2019-2023.

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


A PROPLAN e a SGP vêm trabalhando, por meio de reuniões remotas e assessoramento via

email e whatsapp, junto com as Unidades que possuem alguma relação direta com os objetivos

estratégicos, em uma planilha de riscos estratégicos que contém os seguintes campos de

preenchimento:

Evento de risco

Causa

Consequência

Probabilidade (1 a 5)

Risco

Ação/iniciativa

Status da implantação da(s)ações/iniciativas

Observações (Detalhes adicionais que a Unidade queira preencher)

Percebeu-se que o trabalho vem sendo realizado de forma consistente, visto que a maioria das

iniciativas de enfrentamento aos eventos de riscos estratégicos têm sido atualizadas com o Status “em

execução” ou “finalizadas”, sendo poucas com o status “não iniciada”, e, mesmo assim, foi possível

encontrar justificativas para esse não início. Para mais informações, acessar a página do GERIFES onde

estão associados os riscos com os objetivos estratégicos do PG 2019-2023.

3.3- Cursos, treinamentos e participação em comitês

Formulação do curso “Gestão de estrutura organizacional”

A necessidade desse curso decorre de constantes pedidos por parte das Unidades de

modificação de estrutura organizacional nos sistemas, bem como a criação de regimentos das

Unidades. Percebe-se que as Unidades não têm conhecimento dos documentos orientadores internos

e externos de estrutura organizacional, bem como desconhecem o fluxo de criação da estrutura e a

própria estrutura organizacional no SIGADMIM.

Nesse sentido, a CPDI propôs esse curso que está previsto ocorrer em meados de março e abril.

O curso será no formato EAD, sendo alocadas 20 horas e tendo como foco os Gestores(as), titular e

vice, das Unidades, assessores técnicos e secretários(as) dessas Unidades.

O curso terá dois módulos:

http://gerifes.net/gerifes/painel/1023/


MÓDULO 1 (Fundamentos básicos de estrutura organizacional)

MÓDULO 2 (Aplicações)

Com esse curso, pretende-se:

Difundir conceitos sobre Estrutura Organizacional;

Proporcionar um entendimento acerca dos documentos/normas a nível externo e interno que

regem a estrutura organizacional da UFRN;

Orientar quanto à elaboração de regimentos e organogramas;

Divulgar o processo de criação de Unidades organizacionais na UFRN.

Participação da equipe em cursos e treinamentos em 2021

⮚ Covid_19 Protocolo de Biossegurança da UFRN - ANDRÉ E EMMANUELLE

⮚ Introdução à Gestão de Projetos - ENAP - ANDRÉ

⮚ Planejamento Estratégico nas Universidades Públicas: Modelo do FORPDI - ANDRÉ, INAURO e

EMMANUELLE

⮚ Governança Institucional - ANDRÉ

⮚ Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)- ENAP - INAURO

⮚ Aluno especial do mestrado em Administração na disciplina de Indicadores de Desempenho.

INAURO

⮚ Aluna de doutorado em Psicologia com tema relacionado à gestão estratégica e trabalhador -

EMMANUELLE.

⮚ Instrumentos de Planejamento: PPA, LDO e LOA. (Carga horária: 14h). Escola Nacional de

Administração Pública, ENAP, Brasil.- INAURO

⮚ SCRUM no Contexto do Serviço Público. (Carga horária: 15h). Escola Nacional de Administração

Pública, ENAP, Brasil. INAURO

⮚ ÁGIL no contexto do Serviço Público. (Carga horária: 15h). Escola Nacional de Administração

Pública, ENAP, Brasil. INAURO

⮚ Formação inicial para Comissão de Verificação Étnico-racial da UFRN (5 módulos). EMMANUELLE

⮚ Curso de oratória CONQUER- PAULO

⮚ Curso de Oratória UFRN- PAULO



⮚ Curso de PLS- PAULO

⮚ Curso sobre Sustentabilidade para gestores - EMMANUELLE

⮚ Curso sobre gestão baseada em dados - ANDRÉ E EMMANUELLE

⮚ Acessibilidade Comunicacional: elaboração de documentos institucionais da UFRN - ANDRÉ

⮚ Estrutura e processos organizacionais FGV- PAULO

⮚ Sensibilização para a promoção da educação ambiental e sustentabilidade nas capacitações

ofertadas pela DCEP - ANDRÉ

⮚ Especialização em gestão de processos. (Carga horária: 360h), UFRN, Título: INTEGRAÇÃO DO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM O ORÇAMENTO: uma proposta para UFRN - INAURO

Cursos ministrados (André os ministrou)

➢ EAD - Planejamento e Execução das Atividades Institucionais voltado para gestores;

➢ CEG/EAD - "Planejamento e Execução das Atividades Institucionais" voltado para servidores;

➢ Seminário de integração - palestra “Conhecendo a UFRN”.

Participação em Comissões e/ou GT

⮚ Comissão Gerencial, portaria nº1.393-2021- R, do Relatório de Gestão 2021 da UFRN- Inauro,

Paulo, André e Emmanuelle.

⮚ Comitê de Capacitação- Inauro

⮚ Comitê de Governança, Risco e Controle - Inauro

⮚ Grupo de Trabalho, Portaria nº 652/2021- R, que teve por finalidade: o com a finalidade: Mapear,

Otimizar processo de coleta e validação dos indicadores TCU, Plano de Gestão, Relatório de

Gestão e das Ações Orçamentárias.- Inauro, Paulo e André

⮚ Grupo de Trabalho (GT) para revisar Planos Internos (PI) 2020, elaborar fluxo de criação dos

mesmos, além de propor estratégia de integração planejamento-orçamento.. Inauro e

Emmanuelle;

⮚ Conselho Gestor da Política Ambiental (UFRN) - Inauro

⮚ Interlocutores de Governança- Inauro

⮚ Comissão Própria de Pessoal Téc Adm em Educação (CPPTAE) - André



⮚ GT de Retorno às Atividades Presenciais - André

⮚ Comissão Interna de Saúde e Segurança do Trabalho (CISST) - André

⮚ Comitê Gestor do Viver em Harmonia - Emmanuelle

⮚ Comissão de Revisão do PDTIC - André

Participação da PROPLAN em Comitê de Governança

A PROPLAN, na figura do Pró-reitor de Planejamento, tem participação no Comitê de

Governança onde são analisados processos referentes à atualização da estrutura organizacional das

Unidades. Dessa forma, a CPDI assessora o Pró-reitor quando ele é demandado sobre essas

atualizações. Pretende-se, no curto prazo, que sejam formalizados um fluxo para a proposta de

atualização da estrutura organizacional e direcionamentos sobre como construir a proposta de

regimento.

4. Principais dificuldades identificadas em 2021

Apesar do avanço no modelo de gestão estratégica, mais especificamente do uso do método BSC,

observou-se que ainda persiste, nas unidades, a concepção de realização isolada das metas. Faltou

uma maior integração entre as unidades, integração essa que nosso entendimento deveria ser

capitaneado pela PROPLAN.

Outra dificuldade diz respeito às reuniões de monitoramento do PG. Foram realizadas 04 (quatro)

reuniões em 2021, no entanto, as mesmas foram basicamente de orientação para preenchimento do

SIEDI, faltando uma análise mais aprofundada/crítica da execução do PG e um feedback para as

unidades.

Além disso, registrou-se a dificuldade quanto a uma formulação e implantação de GT que

promovesse um maior engajamento dos gestores responsáveis pela execução do PG.



Coadunado com os tópicos acima, tem-se a dificuldade de incluir na agenda do reitor o assunto

sobre Planejamento institucional (incluindo a questão dos Planos Trienais e Quadrienais).

5. Perspectivas para 2022

Aqui, destaca-se onde queremos chegar em 2022, mas antes se faz um breve resgate das

perspectivas descritas no relatório de acompanhamento da execução do Plano de Gestão do exercício

de 2021, no qual existiam as seguinte perspectivas:

Perspectiva 2021 Resultado

1. 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

Efetivado.

2. Manter indicadores em projetos para melhor
acompanhamento de indicadores mais complexos/e críticos

Efetivado.

Foram realizadas reuniões de
acompanhamento, no entanto,
Identificou-se a necessidade de melhor
alinhar os resultados desses indicadores
com resultado geral do PG

3. Otimizar o SIEDI, baseado em sugestões de melhorias

incrementais

Efetivado.

4. Efetivar o Plano de comunicação do PG 2019-2023 Não efetivado

Apesar de não efetivar um Plano, a
comunicação da estratégia aconteceu de
forma difusa, por meio de reuniões com
os gestores da administração central
(reuniões de staff); Publicações no Portal
da UFRN e demais sites da Instituição;
geração e divulgação de notícias nos
canais oficiais da Universidade; 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; além de contato
direto com os gestores e equipes de
execução.

5. Por fim, contribuir para a melhoria da implementação
estratégica.

Efetivado

Para 2022, tendo como referência o desafio de: fortalecer a cultura de gestão estratégica,

conforme preconiza o Plano de Gestão 2019-2023, alinhado ao Modelo de Gestão da Estratégia, tem-

se com perspectiva:

1- Efetivar a comunicação institucional da PROPLAN, integrando e compartilhando os principais

resultados das suas unidades e desenvolvendo novo site a partir das seguintes ações:

❖ Contratar um ou mais Bolsistas (área de comunicação);

❖ Usar a semana de planejamento acadêmico (SEPIA) para melhor divulgar o planejamento

institucional (PDI, PG, Trienais e Quadrienais ...);

❖ Contratar serviço para desenvolver nova página da PROPLAN.

2-Fomentar a cultura do planejamento e da gestão estratégica:

❖ Quando do cadastramento dos cursos na (PROGESP) desenvolver a

possibilidade de vinculá-los aos planos institucional;

❖ Estabelecer Selo “Amigo do PLS” para os cursos da UFRN que levarem em

consideração na elaboração e execução dos seu conteúdo diretrizes (PA,

objetivos e metas ) do PLS. Essa associação está diretamente relacionada à

necessidade de melhor divulgar os Planos Institucionais;

❖ Evento de Planejamento (Administração Central, Centros, UEA, etc) - Realizar

Fórum de Planejamento (PDI, PG, Planos Trienais e Quadrienais, PATCG);

❖ Aumentar a interação com as Unidades fora da Administração Central -



Assessorar as unidades descentralizadas, independentes da legislação, no

processo de elaboração, monitoramento e avaliação dos seus planos, com

destaque para assessoramento ao processo de elaboração dos relatórios de

prestação de contas dos centros e das UAE (essa ação pode ser melhor

desenvolvida em parceria com a AUDIN);

❖ Promover curso sobre estrutura organizacional com foco em diretores e

secretários das unidades descentralizadas;

❖ Promover curso de Planejamento e Execução das Atividades Institucionais.

3- Desenvolver o SIEDI como principal plataforma de planejamento institucional,

podendo contemplar: PDI, PG, PLS, PDTIC, PDA, os Planos dos Centros, UAE, Ações

Orçamentárias...). Além de desenvolver e implantar melhorias incrementais.

4- Progredir nas melhorias do Relatório de Gestão

❖ Utilizar a Matriz de materialidade (consulta pública) - Desenvolver e aplicar,

ainda no 1º semestre de 2022, a matriz de materialidade a fim de permitir

maior participação na seleção dos assuntos pautados no RG. Entende-se que a

consulta pública seja um bom instrumento;

❖ Desenvolver relatório gerencial (foco na divulgação professores e técnicos das

unidades descentralizadas) - Estruturar ações de divulgação dos principais

resultados relatados no RG (versão simplificada do RG);

❖ Otimizar a comunicação e mecanismo de acompanhamento e solicitação das

informações junto às unidades, enviando apenas um memorando com prazo

não parece ser forma mais eficaz de fazer (reforça a necessidade da ação de

oficina de planejamento do RG a exemplo de 2021);

❖ Transformar as informações do RG em notícia para o site da UFRN e linkar

para o RG, caso haja necessidade de maior aprofundamento.
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