
Boletim

2° Checkpoint 2022

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional/PROPLAN, tendo em vista o

comprometimento da Administração Central com o monitoramento do Plano de Gestão,

apresenta a análise da execução dos objetivos estratégicos do referido plano ao segundo

trimestre de 2022, tendo como base de referência os registros no SIEDI.

O monitoramento é uma etapa do ciclo de gestão na qual consiste no acompanhamento

sistemático da execução das atividades frente ao planejado e, consequentemente, permite

detectar possíveis lacunas, assim como indicar soluções tempestivas que contribuam para o

replanejamento, garantindo assim, o alcance dos resultados almejados.

A imagem abaixo apresenta, de maneira estratificada por objetivo, as médias de execução.

Ademais, destaca-se que:

➔ O percentual de atualização do resultado dos indicadores para este checkpoint foi de

91,5%. Vale ressaltar que a atualização pelas Unidades foi dificultada pelo período de

preenchimento do checkpoint coincidir com o período de férias dos gestores, bem como

por uma instabilidade ocorrida nos sistemas na última semana de preenchimento;

➔ Houve um crescimento do  número de registros qualitativos no campo “Relato  de

execução” (quando comparado aos checkpoints anteriores);

➔ Os registros qualitativos no campo “relatos de execução” estão sendo realizados por grande

parte das Unidades, entretanto, ainda há margem de melhoria nos registros qualitativos,

principalmente no que consiste a vinculação dos relatos de execução às iniciativas e a

atualização do status das mesmas ;

➔ O segundo checkpoint de 2022 obteve uma média geral de execução de 79,92%.



Além disso, ressalta-se que para fins de monitoramento, o percentual de execução dos objetivos

é escalonado em três categorias, conforme é possível visualizar na imagem abaixo.

arcimente atingido

A seguir será apresentada uma análise individualizada por objetivo estratégico, salientando que,

dada a complexidade de alguns objetivos estratégicos, fez-se necessário, em alguns casos, uma

breve contextualização resgatando  informações de períodos anteriores.

79,92% de execução (status: parcialmente atingido)

Este objetivo estratégico tem apenas um indicador (índice de execução dos objetivos

estratégicos), o qual representa a média dos percentuais de execução dos demais objetivos

estratégicos. A seguir a análise dos demais objetivos.



77,45% de execução (status: parcialmente atingido)

Esse objetivo estratégico abarca um conjunto de 22 indicadores. Em relação ao ensino de

graduação, destaca-se a criação da “Comissão ENADE 2022”, que possui como membros os

assessores acadêmicos dos cursos que irão participar do ENADE 2022 e que tem como objetivo

planejar e acompanhar as ações do ENADE 2022 na UFRN. Além disso, foi realizado no mês

junho o IV Seminário de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação da UFRN. Nesse

sentido, essas atividades impactarão diretamente nos indicadores 10 e 18, logo, só será possível

verificar os resultados desses indicadores a partir desse desfecho. Ainda no aspecto da

graduação, a partir do retorno das atividades de ensino presencial, o foco voltou-se ao estudo e

combate à evasão, tema esse que se relaciona com o indicador 20, o qual está sendo

assessorado e projetizado pela equipe da  SGP.

No que tange ao ensino de pós-graduação, os indicadores não tiveram registros qualitativos no

2º checkpoint.

Já em relação ao Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, ele é monitorado/avaliado por

intermédio dos indicadores 2 e 19, os quais se referem ao IDEB e à evasão respectivamente. O

primeiro já teve sua meta atingida (8,1) e o indicador da evasão, está sendo devidamente

monitorado pela SEBTT.

A respeito da Pesquisa, três indicadores indicam a evolução desse tema nos objetivos 4, 5 e 23,

estando os três devidamente monitorados. Em comparação ao último checkpoint, destaca-se

um avanço no resultado do indicador 4 (índice de pesquisadores de excelência) em que a

PROPESQ está trabalhando para alavancar essa meta no próximo ano com ações como:

divulgação do edital PQ/CNPq 2022 e DT/CNPq 2022 encaminhadas aos docentes da instituição,

bem como aos pesquisadores na iminência de renovação; e a promoção do edital de

Produtividade em Pesquisa da UFRN para estimular os docentes da instituição a encaminharem

propostas aos editais CNPq, já que quando não contemplados com os editais do CNPq, os

mesmos podem concorrer no edital institucional. Quanto ao índice de produção científica

qualificada, 1/4 das produções científicas indexadas internacionalmente de pesquisadores da

UFRN foram publicadas em periódicos com CiteScore de "muito alto impacto", ou seja, estão

classificados no quartil mais alto da área de atuação, sendo assim, a meta foi atingida. No que

diz respeito às publicações com parceria internacional, apesar dos avanços da plataforma

Scylax, esta está passando por atualizações e adequações.



Em relação à internacionalização, somam-se às ações do PRINT as atividades coordenadas pela

SRI referentes aos indicadores 8, 9 e 14, das quais destaca-se o número de componentes

curriculares ofertados em língua estrangeira (indicador 9). Esse número evoluiu de 22, em 2021,

para 84 no checkpoint 22.1, mantendo-se em 84 pelo fato de o semestre letivo não ter

encerrado. Ressalta-se que esse aumento ocorreu devido à adição das disciplinas em línguas

estrangeiras oferecidas regularmente pelas licenciaturas em línguas estrangeiras do curso de

Letras. Quanto aos outros dois indicadores, 8 e 14, apesar da retomada da mobilidade

acadêmica de estudantes, os índices ainda são inferiores aos do período anterior à pandemia.

Vale destacar que,  em relação ao indicador 8, é necessário inserir o número de alunos

estrangeiros de pós-graduação matriculados nos programas.

Quanto à extensão, somam-se os indicadores 11 e 22, destacando-se o aumento da participação

dos discentes em extensão. Nesse aspecto, estão sendo realizadas reuniões com representantes

de Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos, colegiados e representantes de Coordenações

Acadêmicas para apresentação e discussão da proposta de inserção curricular da Extensão na

UFRN. Ademais, foi lançado edital para apoio a projetos na área de inovação social e

tecnológica, os quais também contam com participação discente.

Por fim, referente à Inovação, há o indicador 16 (propriedade intelectual), o qual é dividido em 3

submetas: Patentes, Softwares e Marcas, além do indicador 21 (taxa de ocupação das

incubadoras). Em relação ao número de patentes depositadas, é importante destacar que o ano

de 2022 vem apresentando uma recuperação importante, já que foram depositadas no 1º

semestre do ano um total de 11 patentes. Este número já é próximo ao número depositado no

ano de 2021 inteiro, 15 no total. Adicionalmente, é importante destacar que historicamente o

2º semestre apresenta uma maior procura por proteção de tecnologias por patentes. Assim,

existe a expectativa de superar o número de patentes em 2022.2 e sendo notórios os avanços

do ecossistema de fomento à inovação. Inclusive, aprovou-se, recentemente, a Política de

Inovação na instituição.

77,70% de execução (status: parcialmente atingido)



Esse objetivo estratégico engloba um conjunto de 3 indicadores. Quanto ao indicador 24, seus

registros qualitativos não tiveram atualização. Referente aos indicadores 25 e 26, os PPCS, tanto

do ensino de graduação quanto do EBTT, estão devidamente monitorados. Para este checkpoint,

a Divisão de Acompanhamento dos Cursos de Graduação (Diacom) já validou 02 etapas do fluxo

do processo de atualização no módulo do PPC no SIGAA, além de ter realizado reuniões de

orientação e acompanhamento dos processos de atualizações de 21 PPCs.

89% de execução (status: atingido)

Esse objetivo estratégico, o qual contém 06 indicadores, descreve ações que perpassam a

disponibilidade de acesso público aos laboratórios institucionais,  ao número de projetos com

financiamento externo, as ações de extensão com impacto no desenvolvimento regional, além

dos contratos de transferência tecnológica. Destaca-se que dos 6 indicadores, 5 estão com o

status atingido, ou seja, com percentuais de execução na faixa de 80% a 100%.

No entanto, identificou-se oportunidade de melhoria no monitoramento de 2 dos 6 indicadores

(indicadores 28 e 29). Apesar de estarem com status "atingido'', verificou-se que é possível

aperfeiçoar os registros qualitativos desses indicadores.

Destaca-se uma ação referente ao indicador 31 que é o grupo de trabalho 1 (GT1) da Comissão

Temática de Inovação, Ciência e Tecnologia (COINCITEC). O GT1 é responsável por promover

ações de aproximação das ICTs do Estado e empresas. No âmbito deste GT, foram realizadas

várias reuniões no semestre com o intuito de formatar e executar eventos de apresentação do

potencial de inovação e de prestação de serviços para o setor produtivo.

71,33% de execução (status: parcialmente atingido)

Os registros dos cinco indicadores que compõem esse objetivo estratégico estão preenchidos

com associações às iniciativas estratégicas e com comentários com linguagem clara. Neste

objetivo, destaca-se a necessidade de monitorar com mais afinco os indicadores 36 e 37. A

execução do indicador 36 há muito tempo vem sendo dificultada pelo atraso do lançamento de

editais voltados à temática de tecnologias assistivas, porém, estão sendo buscadas alternativas



para viabilizar os projetos. Quanto ao indicador 37, o mesmo deve ser monitorado, visto que há

uma tendência de elevação da evasão devido ao fim da suspensão de cancelamentos de

discentes, vigente no período da pandemia.

42,24% de execução (status: não atingido)

Foi verificada uma melhora nos registros dos cinco indicadores pertencentes a esse objetivo

estratégico, tanto no que diz respeito aos comentários, como nas vinculações com as iniciativas

estratégicas e seus status. É importante comentar que esse objetivo pode ser influenciado

negativamente pela queda de algumas redes sociais e pela falta de pessoal para monitoramento

dessas redes, além de aumento de demandas advindas da Controladoria-Geral da União (CGU),

que requerem atenção maior, para além das atividades operacionais do dia a dia referentes aos

indicadores relacionados à ouvidoria.

100% de execução (status: atingido)

Pertencem a esse objetivo três indicadores (43, 44 e 45). A questão do levantamento

patrimonial influencia positivamente no percentual de execução do objetivo, porém, quando

relacionado à segurança patrimonial, a tendência é que, com o retorno das atividades de

maneira presencial, o quantitativo das ocorrências seja elevado, podendo haver redução do

percentual de execução nos próximos checkpoints.

21,08% de execução (status: não atingido)

Compõem esse objetivo três indicadores, que reúnem ações institucionais para uma UFRN mais

sustentável. Quanto ao indicador 46, mesmo com suas iniciativas,  questão pandêmica dos dois

últimos anos associada à adaptação institucional ao retorno das atividades no modelo

presencial, possivelmente, irá impossibilitar o atingimento da meta no próximo checkpoint

(Índice de consumo de energia). Destaca-se que este OE também contempla as ações



desenvolvidas pelo PLS (indicador 47), em que, dentre as ações dos Planos de Ação que

compõem este plano, evidencia-se a meta de reduzir em 20% o consumo global de papéis do

grupo materiais de expediente, na qual se obteve uma redução de 72%, 52 pontos acima do

planejado.  Já o indicador 48 não teve atualização qualitativa neste checkpoint.

46,93% de execução (status: não atingido)

Apesar do status do objetivo constar “não atingido", os registros dos cinco indicadores que

englobam esse objetivo constam o desenvolvimento de diversas atividades. Vale a pena

destacar o indicador 49, em que a (SGP, DDP/PROGESP e STI) decidiu pela paralisação

temporária das integrações até que o POLARE seja lançado definitivamente. Outro indicador a

ser destacado é o 51, que por sua natureza, só terá seu registro no último checkpoint,

interferindo significativamente no resultado de execução do objetivo como um todo. Sendo

assim, considerando os esforços que estão sendo realizados, o objetivo deverá, provavelmente,

ser atingido no final do exercício.

49,7% de execução (status: não atingido)

Dentre a totalidade dos seis indicadores desse objetivo, destaca-se que  os indicadores 54 e 57,

pela sua própria natureza, apenas serão calculados na íntegra no final do exercício. Ainda assim,

há registros de ações em desenvolvimento, no entanto, só será possível apontar informações

mais detalhadas, como dificuldades e/ou os mecanismos de superação, nos próximos períodos

de monitoramento. Os demais indicadores estão monitorados, com destaque para os

indicadores 55 e  59, os quais já atingiram as metas anuais.



Lista de Indicadores

FORTALECER O VALOR PÚBLICO DA UFRN

1. Índice de execução dos objetivos estratégicos

PROMOVER A EXCELÊNCIA NO ENSINO, NA PESQUISA, NA EXTENSÃO E NA INOVAÇÃO

2. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

3. Índice de docentes que obtiveram experiência no exterior através do PRINT

4. Índice de pesquisadores de excelência na Instituição

5. Índice de produção científica qualificada

6. Índice de programas de pós-graduação melhorados na avaliação CAPES

7. Número de ações artísticas e culturais

8. Número de alunos estrangeiros na UFRN

9. Número de componentes curriculares ofertados em línguas estrangeiras

10. Número de cursos com conceito 2 no ENADE

11. Número de cursos de graduação com atividades de estágio nos museus da UFRN

12. Número de docentes credenciados na pós-graduação

13. Número de publicações no Repositório Institucional (RI)

14. Números de alunos da UFRN em mobilidade no exterior

15. Proporção de docente da UFRN na formação acadêmica das residências em saúde

16. Propriedade intelectual

17. Quantidade de programas de pós-graduação reestruturados

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

19. Taxa de evasão de cursos presenciais técnicos de nível médio

20. Taxa de evasão nos cursos de graduação

21. Taxa de ocupação das incubadoras com empresas em pré-incubação e incubação

22. Taxa de participação discente em extensão

23. Taxa de publicações com parcerias internacionais

DESENVOLVER METODOLOGIAS ACADÊMICAS INOVADORAS

24. Número de iniciativas de práticas educacionais inovadoras

25. Número de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) atualizados

26. Índice de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) do EBTT reformulados

ARTICULAR AS COMPETÊNCIAS DA UFRN COM A SOCIEDADE

27. Índice de laboratórios institucionais em base de dados para acesso público



28. Índice de parcerias firmadas para financiamento de projetos acadêmicos de ensino,

pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação

29. Índice de programas estruturantes, projetos e cursos em extensão inovadora com impacto

no desenvolvimento regional

30. Índice de projetos de pesquisa com financiamento externo

31. Número de contratos de transferência de tecnologia

32. Participação na implantação do Parque Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte

(PCTRN)

DISSEMINAR A INCLUSÃO COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL

33. Índice de Acessibilidade Digital

34. Número de Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade (CPIA) nos Centros,

Unidades Acadêmicas e na Administração Central

35. Número de projetos de acessibilidade da UFRN

36. Número de projetos financiados em temáticas de inclusão e acessibilidade

37. Taxa de evasão de estudantes cotistas na graduação de inclusão e acessibilidade

APRIMORAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS INSTITUCIONAIS

38. Audiência do sistema de comunicação da UFRN

39. Índice de tempo médio de resposta aos pedidos de acesso à informação

40. Índice de tempo médio de resposta dos pedidos de manifestação da Ouvidoria

41. Número de ações de visibilidade da UFRN na sociedade

42. Taxa de indicadores institucionais validados

DESENVOLVER A GESTÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DO PATRIMÔNIO

43. Taxa de inventário patrimonial atualizado

44. Taxa de redução de ocorrências relativas à segurança patrimonial

45. Taxa de redução do número de incidentes de segurança da informação

PROMOVER SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA, AMBIENTAL E DA TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

46. Índice de consumo de energia

47. Índice de evolução na execução do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS)

48. Índice de tecnologia da informação e comunicação sustentável



APERFEIÇOAR O MODELO DE GOVERNANÇA, GESTÃO ESTRATÉGICA, GESTÃO DE PROCESSOS E

RISCOS

49. Índice de aprimoramento da estrutura organizacional da UFRN

50. Índice de melhoria na governança e nos processos de aquisições/contratações

51. Taxa de avaliação da gestão de riscos

52. Taxa de disseminação da gestão de processos

53. Taxa de cumprimento de práticas de governança

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS

54. Índice de qualidade de vida no trabalho

55. Número de ações de esporte e lazer

56. Taxa de desenvolvimento de competências por meio de capacitações

57. Taxa de absenteísmo por motivo de doença com características relacionadas ao trabalho

58. Taxa de aprimoramento do modelo de avaliação de desempenho do docente

59. Taxa de desempenho dos servidores técnico-administrativos


