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Compromissos da gestão

Mapeando

     compromissos

Defesa da educação pública, gratuita e de qualidade 

como bem social estratégico

Qualidade acadêmica, inclusão social e inserção 

na problemática regional

Gestão transparente, participativa, eficiente e fundamentada 

na valorização das pessoas

Preparação contínua da UFRN para enfrentar 

os desafios futuros



Monitoramento/Avaliação do Plano de Gestão

Objetivo: 
avaliar coletivamente a evolução do Plano de Gestão 2019-2023 

Justificativa: 

- Diálogo dos rumos do Plano de Gestão e sua concretização

- Compartilhamento de informações e integração entre as unidades

- Apropriação das informações e reflexão sobre o todo



www.siedi.ufrn.br

https://siedi.ufrn.br/siedi/


 Resultados de 2021 

Status dos indicadores (Percentual e quantidade) 

40 

14

6 2

Média de execução

Número de indicadores

62

93,68%

Não atingido 0% a 49%

Parcialmente atingido 50% a 79%

Atingido 80% a 100%

65%



 Visão geral da execução 

por objetivo estratégico



2. Promover a excelência, no ensino, na pesquisa e na inovação 

(22 indicadores)

Iniciativas de sensibilização ENADE (Portal, FAQ, Guia)

PMQGP: reestruturação dos programas e avanços na experiência 

de docentes/discentes no exterior (transversalidade do PRINT)

Editais de fomento à pesquisa induzindo prod. científica 

qualificada e pesquisadores de excelência

Avanços no aprimoramento de plataformas (Scylax e Sapiência) 

e na catalogação dos laboratórios

Ações de consolidação da propriedade intelectual 

Avanço no IDEB (Índice de Des. da Educação Básica)

Promoção de ações de fomento à cultura

35,5%
45,1%

53,4%

74,9%

Checkpoints

1º 2º 3º 4º

https://scylax.ufrn.br/


3. Desenvolver metodologias acadêmicas inovadoras 

(3 indicadores)

Atualização dos PPC (mundo do trabalho, met. inovadoras,…)

Comissão do desenvolvimento e efetivação de novas práticas

Cursos de materiais didáticos acessíveis; Programa de Estudos 

Secundários - PES; Multiprova,…

70,5%

55,7%

72,3%
80,5%

Checkpoints

1º 2º 3º 4º



4. Articular competências da UFRN com a sociedade 

(6 indicadores)

72,1%

85,2%

94,2%

Checkpoints

1º 2º 3º 4º

Registros de laboratórios (acesso público)

Ações de extensão com impacto no desenvolvimento regional

Workshops temáticos de parcerias com entidades do setor produtivo

Editais de financiamento que envolvem o setor produtivo aos 

pesquisadores da UFRN

Avanços no Parque Científico e Tecnológico  Augusto Severo – PAX

74%



5. Disseminar inclusão como política de institucional 

(5 indicadores)

38,7%

55,5%

76,1%

Checkpoints

1º 2º 3º 4º

50,9%

Acessibilidade digital (sistemas SIGs)

Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade (CPIA) 

na UFRN

Projetos financiados em temáticas de inclusão e acessibilidade



6. Aprimorar as ações de comunicação e estruturação 

dos dados institucionais

(5 indicadores)

56,7% 53,5%

64,6%

Checkpoints

1º 2º 3º 4º

65,9%

Avanço na audiência e integração dos canais oficiais de 

comunicação

Consolidação dos avanços nas respostas de pedido de acesso 

à informação e de manifestação

Avanço na integração e disponibilização de informações para 

transparência ativa (painéis)



7. Desenvolver a gestão e a segurança da informação e 

do patrimônio

(3 indicadores)

3,7%

50,9%

Checkpoints

1º 2º 3º 4º

Publicação do Manual de Gestão Patrimonial

Integração entre os operadores/tecnologias e 

redimensionamento/otimização do serviço de segurança

Campanhas de sensibilização sobre segurança da informação
3,7% 3,7%



8. Promover sustentabilidade energética, ambiental e 

da tecnologia da informação

(3 indicadores)

12,7%

42,7%

Checkpoints

1º 2º 3º 4º

Aquisição de ativos em TI através de investimentos específicos

Projeto e instalação de planta de geração fotovoltaica

Aprovação e início de execução do PLS 2021-2023
12,7% 12,7%



9. Aperfeiçoar o modelo de governança, de gestão 

estratégica e de gestão de processos e riscos

(5 indicadores)

35,7%

94,5%

Checkpoints

1º 2º 3º 4º

35,5%

68,4%

Implantação das secretarias integradas de coordenações de cursos

Catálogo de materiais e serviços (Diretoria de Compras) em atualização

Capacitação dos auditores internos sobre gerenciamento de riscos na 

UFRN

Gestão de processos em concomitância a gestão de riscos e integrado a 

definição de indicadores

Plano de Governança elaborado



10. Desenvolver competências e qualidade de 

vida das pessoas

(6 indicadores)

0%

91,5%

Checkpoints

1º 2º 3º 4º

37,5%

57,5%

Redução na taxa de absenteísmo por doença com características 

relacionadas ao trabalho

Formulário para pesquisa de clima organizacional da UFRN

Participação da UFRN no JUBS



 Metodologia das oficinas



 Metodologias das oficinas

Modalidade e data: a definir 

Objetivo: reflexões e encaminhamentos relacionados aos avanços e dificuldades 

Público-alvo: Unidades do STAFF com a presença necessária das unidades responsáveis pelos 

indicadores estratégicos

Encontros temáticos

Objetivos 3, 4, 5 (14 indicadores)

Objetivo 2 (22 indicadores)

Objetivos 6, 7, 8, 9, 10 (21 indicadores)



Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

CPDI/PROPLAN


