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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – AÇÕES AFIRMATIVAS 

Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Número de Estudantes de graduação 
assistidos pelo PAP 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 998 800 1097 1059 Entre a meta e o 
Máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Entende o Comitê que a justificativa apresentada não é especifica do indicador, e sim geral, o que dificulta entender com exatidão as causas do não alcance 
ou superação do indicador. Outro fato é que a justificativa não é condizente com os resultados, tendo em vista que quase todos os indicadores foram 
alcanças ou superados a suas expectativas. Sugere o Comitê que todos os indicadores tivessem a sua própria justificativa para que o processo de análise 
fosse mais claro, qualitativo e objetivo. Esse indicador superou em quase 20% o valor esperado e não consta nenhuma justificativa referente a esse 
aumento. 

Resposta final do Gestor 

Procederemos a revisão das reduções propostas. De fato, ao fim conseguimos alcançar as metas, mas isso se deu devido a uma integração entre o número 
de assistidos selecionados no ano anterior (2019), que permaneceriam no programa até março de 2020. Somando estes aos que foram selecionados em 
2020, acabou-se tendo um número dentro das metas de estudantes assistidos pelo Programa de Apoio à Permanência da PROAF. Em 2021, temos verificado 
que novamente o contingenciamento de 60% dos recursos PNAES, e o corte de 18% aplicado, prejudicaram o alcance das metas previstas. Também 
podemos apontar uma espécie de “desencanto” nos estudantes, que por influência das condições de ensino impostas pela pandemia, tem também se 
mobilizado menos para participar dos processos seletivos de auxílios e bolsas da PROAF. Para 2022, com a possibilidade de retorno as aulas presenciais, e 
com a recomposição dos valores cortados no orçamento PNAES destinado a UFSB, temos a expectativa de voltar aos números estabelecidos na meta para 
este ano. 
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Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Número de Programas de Apoio (Bolsas e 
Auxílios) disponíveis 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 17 13 19 18 Entre a meta e o 
Máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 
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Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Número de Programas Regulares de Promoção 
da Diversidade 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 2 1 3 2 Entre a meta e o 
Máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se maiores esclarecimentos sobre o impacto do PNAES nas Intervenções regulatórias voltadas à promoção da Diversidade. 

Resposta final do Gestor 

As intervenções regulatórias pretendidas não têm vínculo automático ao PNAES. Elas pretendem estabelecer na UFSB previsões legais aos princípios de 
promoção da diversidade. Ainda assim, algumas destas Resoluções ou Portarias a serem publicadas podem contribuir para o estabelecimento de programas 
ou editais com direcionamento de público, a serem lançadas com recursos do PNAES. Cabe destacar que o Decreto 7.234/2010 possui dispositivos que 
permitem publicações de editais com públicos específicos, desde que dentro do estabelecido em seu art. 5º. 
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Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Número de Estudantes PCD’s matriculados na 
universidade 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 26 21 29 34 Acima da meta 
máxima 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que a redução só ocorra no exercício de 2021 e que sejam colocados os valores executados em 2020, se possível, tendo em vista que em 2020 
mesmo com cortes orçamentários significativos , os valores esperados para o indicador foi superado em mais de 30%. e que a meta de 2022 seja alterada 
na avaliação de 2021. 

Resposta final do Gestor 

Concordamos com as indicações feitas. De fato, os resultados no número de estudantes PCD´s matriculados foi maior do que a estimativa apresentada na 
meta para 2020 (26 estudantes), mas isso se deve também a melhoria nos nossos instrumentos de identificação dos estudantes, já que passamos a 
identificar não somente aqueles que ingressaram pelas cotas para PCD´s (L9, L10, L13 e L14). Faremos os ajustes recomendados. 
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Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Número de intervenções regulatórias 
(Resoluções, Portarias, etc.) voltadas a promoção da 
Diversidade 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 2 0 3 2 Entre a meta e o 
Máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que a redução só ocorra no exercício de 2021 e que sejam colocados os valores executados em 2020, se possível, tendo em vista que em 2020 
mesmo com cortes orçamentários significativos, os valores esperados para o indicador foi superado em mais de 30% e que a meta de 2022 seja alterada 
na avaliação de 2021. 

Resposta final do Gestor 

De acordo com a recomendação. Faremos os ajustes, evitando as reduções, já que de fato as questões orçamentárias e de falta de pessoal, não impediram 
que nós cumpríssemos as metas previstas, não necessitando realizar ajuste e redução. Solicitamos maiores orientações sobre onde devemos proceder os 
ajustes. 
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Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Número de Estudantes indígenas na 
graduação 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 183 147 201 216 Acima da meta 
máxima 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que a redução só ocorra no exercício de 2021 e que sejam colocados os valores executados em 2020, se possível, tendo em vista que em 2020 
mesmo com cortes orçamentários significativos, os valores esperados para o indicador foi superado em mais de 30% e que a meta de 2022 seja alterada 
na avaliação de 2021. 

Resposta final do Gestor 

De acordo com as recomendações, já que de fatos os resultados alcançados em 2020 superam o previsto nas metas. Mas reitero que isso se deu também 
pela mudança na estratégia de identificação dos estudantes indígenas (com o apoio do Núcleo Central dos Estudantes Indígenas – NCEI), não nos limitando 
apenas aqueles que ingressaram pelas cotas específicas, como a SI – Supranumerária para Indígenas. Porém, a se considerar: a forte evasão verificada entre 
os atuais estudantes indígenas (que apesar de nossas tentativas e programas não está sendo revertida), a não abertura de inscrições para o programa Bolsa 
Permanência do MEC, e a redução drástica no número de estudantes inscritos para o ENEM 2021 (que atingiu fortemente este segmento), já é possível 
identificar uma tendência à redução do crescimento verificado, o que implicaria numa mudança nas metas para 2022, a ser ajustada (solicito orientações 
sobre como proceder para isso). Assim recomendamos como meta para 2022 o número de 253 estudantes indígenas matriculados na UFSB. 
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Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Número de Estudantes quilombolas na 
graduação 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 38 32 41 39 Entre a meta e o 
Máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que a redução só ocorra no exercício de 2021 e que sejam colocados os valores executados em 2020, se possível, tendo em vista que em 2020 
mesmo com cortes orçamentários significativos, os valores esperados para o indicador foi superado em mais de 30% e que a meta de 2022 seja alterada 
na avaliação de 2021. 

Resposta final do Gestor 

De acordo com as recomendações, já que de fatos os resultados alcançados em 2020 (39) foram quase os mesmos previsto nas metas (38). Mas reitero 
que isso se deu também pela mudança na estratégia de identificação dos estudantes quilombolas, não nos limitando apenas aqueles que ingressaram pelas 
cotas específicas, como a SQ – supranumerária para Quilombolas. No caso específico não verificamos ainda forte movimento de evasão deste setor na 
UFSB, mas a não abertura de inscrições para o programa Bolsa Permanência do MEC e a redução drástica no número de estudantes inscritos para o ENEM 
2021 (que também atingiu fortemente este segmento), pode apontar para uma tendência a redução do crescimento verificado. Mas, diferentemente do 
caso dos indígenas, manteremos a meta para 2022, dado percebermos uma maior mobilização nas comunidades quilombolas da região (em especial 
Helvécia), assim como percebemos um bom impacto de ações feitas pela CPPD para este segmento, como o Edital de Auxílio Permanência – Indígenas e 
Quilombolas (com maior adesão proporcional entre os quilombolas) e a fundação do Núcleo Central dos Estudantes Quilombolas – NCEQ, que deve 
fomentar o ingresso deste grupo na UFSB em 2022. Manteremos a meta para 2022, que é de 58 estudantes matriculados, e a expectativa de termos em 
2021 a meta de 48 estudantes alcançada (a se confirmar).     
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Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Número de Programas Regulares de Promoção 
da Saúde Estudantil. 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 4 2 5 4 Entre a meta e o 
Máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se maiores esclarecimentos sobre o impacto do PNAES sobre os Programas Regulares de Promoção da Saúde Estudantil. 
Adicionalmente, sugere-se que a redução só ocorra no exercício de 2021 e que sejam colocados os valores executados em 2020, se possível, tendo em vista 
que em 2020 mesmo com cortes orçamentários significativos, os valores esperados para o indicador foi superado em mais de 30% e que a meta de 2022 
seja alterada na avaliação de 2021. 

Resposta final do Gestor 

Insistimos na manutenção das metas, e na provável indicação dos resultados obtidos em 2021, que devem ser iguais ou menores que a meta prevista. Os 
programas regulares dependem bem mais de fatores relacionados a pessoal, e presencialidade das atividades do que de recursos. E o que verificamos é 
que, com muita dificuldade, manteremos os 4 programas regulares previstos até 2022, já que não houve ampliação de equipe, e foram reduzidas as 
interfaces de atuação com os colegas atuantes nas coordenações de campus. 
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Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Atividades de qualificação voltadas a inclusão 
de Estudantes PCD’s 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 1 4 2 Abaixo da Meta 

Justificativa - A primeira razão, e a mais importante, foi o contingenciamento de 40% dos recursos PNAES da UFSB, que fez com que reduzíssemos 
significativamente o número de vagas disponíveis nos editais. Apesar da liberação deste valor anunciado em julho, tivemos dificuldades operacionais para 
ampliar a base de estudantes assistidos, por conta da pandemia (a segunda razão), já que quando a mobilização e engajamento do corpo discente era maior 
(no início do ano antes da pandemia) não tínhamos os recursos garantidos. Fizemos a publicação de novos editais em agosto/setembro, mas os impactos 
da pandemia na mobilização dos estudantes (reduzida por conta de evasão e pouco acesso a internet) reduziu o número de inscritos. No caso dos projetos 
de saúde, acessibilidade e esportes apoiados, acabamos publicando em 2020 apenas uma edição do edital (em 2019 foram duas edições) com metade dos 
recursos utilizados no ano anterior. 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que a redução só ocorra no exercício de 2021 e que sejam colocados os valores executados em 2020, se possível, tendo em vista que em 2020 
mesmo com cortes orçamentários significativos, os valores esperados para o indicador foi superado em mais de 30% e que a meta de 2022 seja alterada 
na avaliação de 2021. 

Resposta final do Gestor 

Em relação aos programas de qualificação o número alcançado em 2020 foi de 2, quando a meta prevista eram 3. Então houve redução. Não entendi então 
o afirmado para o item, de que “os valores esperados para o indicador foi superado em mais de 30%”. 
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Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil 

Indicador - Número de projetos de promoção da saúde, 
esportes e acessibilidade apoiados 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 72 58 79 39 Abaixo do Mínimo 

Justificativa - A primeira razão, e a mais importante, foi o contingenciamento de 40% dos recursos PNAES da UFSB, que fez com que reduzíssemos 
significativamente o número de vagas disponíveis nos editais. Apesar da liberação deste valor anunciado em julho, tivemos dificuldades operacionais para 
ampliar a base de estudantes assistidos, por conta da pandemia (a segunda razão), já que quando a mobilização e engajamento do corpo discente era maior 
(no início do ano antes da pandemia) não tínhamos os recursos garantidos. Fizemos a publicação de novos editais em agosto/setembro, mas os impactos 
da pandemia na mobilização dos estudantes (reduzida por conta de evasão e pouco acesso a internet) reduziu o número de inscritos. No caso dos projetos 
de saúde, acessibilidade e esportes apoiados, acabamos publicando em 2020 apenas uma edição do edital (em 2019 foram duas edições) com metade dos 
recursos utilizados no ano anterior. 

Questionamento da comissão 

Sugere o Comitê a análise mais detalhada sobre o resultado alcançado, em 2020, para esse indicador, o qual teve um padrão diferente dos demais para o 
Objetivo Estratégico: Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil. Discrepando dos anteriormente listados, que alcançaram ou 
chegaram bem próximo de alcançar a meta proposta, este totalizou com pouco mais da metade do planejado. 

Resposta final do Gestor 

Como explicado na justificativa apresentada, estes projetos de promoção da saúde realizados são normalmente resultado da publicação de 2 editais em 
cada ano. Em 2020 tivemos apenas uma edição do edital, já que no início do ano, em razão da redução de 40% dos recursos (que estavam contingenciados)  
deliberamos pela não publicação deste edital, que se enquadra no que chamamos de programas especiais. Com a liberação dos recursos até então 
contingenciados, promovemos a publicação de uma edição do edital, o que impactou na redução em quase metade dos projetos apoiados. 
O indicador sofreu drástica redução (de uma previsão de 72 projetos apoiados para um resultado em 2020 de apenas 39 projetos efetivamente realizados). 
Isso se justifica, como já citado anteriormente, em razão da redução no total de editais publicados (o edital UFSB: Universidade Promotora de Saúde). Em 
2020 tivemos apenas uma edição, quando normalmente publicamos duas edições por ano. A publicação de apenas uma edição tem duas razões: 1. A 
suspensão da expectativa de publicação deste tipo de edital (programas especiais) já que 40% dos recursos do PNAES foram contingenciados no início de 
2020, sem perspectiva real de liberação. 2. O advento da pandemia gerou um afastamento total dos estudantes, pelo menos até julho, quando definimos 
pelo retorno das aulas em formato remoto. Quando o recurso foi liberado e a “normalidade” das aulas foi reestabelecida, publicamos o Edital Proaf 03/2020 
(única edição do ano), apenas no dia 06 de outubro de 2020, alcançando este resultado de 39 projetos apoiados. 
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Objetivo Estratégico - Reduzir as taxas de insucesso acadêmico dos estudantes assistidos 

Indicador - Índice de desenvolvimento acadêmico 
satisfatório dos estudantes assistidos 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 0,88 0,7 0,89 SUSPENSO   

Justificativa - Em decorrência dos impactos da Pandemia suspendemos a avaliação do rendimento acadêmico dos estudantes para efeitos de manutenção 
das bolsas e auxílios. 

Questionamento da comissão 

Duvida do Comitê: mesmo tendo toda dificuldade por conta da Pandemia, esse caminha de total abandono desse indicador será que contribuiu para o alto 
índice de Evasão? Tendo que vista que esse olhar não deveria ser somente a nota?. Não seria adequado ter mudado a forma de abordagem desse indicador? 
Solicitamos mais esclarecimentos quanto ao próprio indicador e resultados. 

Resposta final do Gestor 

Como já foi afirmado, o ano de 2020 foi totalmente atípico no que tange ao acompanhamento do rendimento acadêmico dos estudantes assistidos. Um 
fator com forte impacto foi a interrupção do quadrimestre 2020.1 logo no início de março, tendo sido retomado apenas em agosto, quando deveria ter 
terminado em 09 de maio de acordo com o calendário original. Esta retomada do quadrimestre 2020.1 em julho/agosto ainda implicou na 
autorização/permissão pelo não retorno as aulas (sem prejuízos quanto ao tempo máximo de conclusão) de muitos dos estudantes, em razão das condições 
tecnológicas para acompanhamento das aulas, entre outras decorrências da pandemia. A equipe da PROAF também sofreu com dificuldades para manter 
procedimentos de monitoramento. Assim, a única decisão objetiva na PROAF foi a não aplicação dos parâmetros de rendimento acadêmico (60% de 
aprovação) para a decisão de manutenção dos pagamentos dos auxílios (que foram mantidos integralmente, com exceção do auxílio transporte). Assim, 
discordamos totalmente desta ilação: “esse caminha de total abandono desse indicador será que contribuiu para o alto índice de Evasão?”. Não acreditamos 
que o alto índice de evasão verificado tenha sido causado ou recebido contribuição das medidas tomadas, não podendo estas serem interpretadas como 
“total abandono do indicador”.   
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Objetivo Estratégico - Reduzir as taxas de insucesso acadêmico dos estudantes assistidos 

Indicador - Número de Programas de Monitoramento 
Acadêmico das trajetórias dos estudantes assistidos 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 1 4 2 Abaixo da Meta 

Justificativa - Com o significativo quantitativo de estudantes assistidos impedidos de acompanhar adequadamente o formato de aulas remotas, 
consideramos necessário priorizar outras ações, o que impactou no monitoramento do rendimento acadêmico dos assistidos. Além disso o quadrimestre 
2020.1 ficou interrompido por longo período (causando alto índice de abandono) e os quadrimestres 2020.2 e 2020.3 foram atrasados em sua finalização, 
adentrando o ano de 2021. 

Questionamento da comissão 

Constata o Comitê que há uma ausência de justificativa mais pontual sobre o não atingimento da meta proposta desse indicador. Solicitamos uma 
justificativa específica. Solicita-se esclarecimento sobre como será executado esse indicador em 2021/2022, levando-se em conta que não há previsão das 
retomadas às aulas presenciais. 

Resposta final do Gestor 

O Monitoramento do rendimento acadêmico dos assistidos é feito por um Setor da PROAF (SEMA) por meio do acompanhamento em planilha (através de 
levantamento individual da informação no SIGAA) do número de CC´s em que o estudante foi aprovado no respectivo quadrimestre (a expectativa prevista 
na Resolução 01/2016 é que o assistido tenha sido aprovado em pelo menos 60% dos CC´s em que estiver matriculado). Portanto, a verificação deste dado 
não é impedida pela “não [há] previsão das retomadas às aulas presenciais.”, já que nas aulas remotas há o registro no SIGAA dos resultados obtidos pelos 
estudantes. O que podemos antecipar, é que há uma expectativa/previsão de que o Índice de Desenvolvimento Acadêmico Satisfatório dos estudantes 
assistidos não permaneça em níveis altos, como os verificados em 2019, o que influencia decisivamente nas metas estabelecidas para 2020 e 2021. Até o 
advento da pandemia tínhamos a expectativa de seguirmos evoluindo, gradativamente. Os impactos da pandemia, e o afastamento dos estudantes em 
virtude do modelo de aulas remotas, já nos permite afirmar que este índice cairá vertiginosamente, mas o monitoramento deste quadro (havendo equipe 
técnica disponível) seguirá sendo feito. 
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Objetivo Estratégico - Reduzir as taxas de insucesso acadêmico dos estudantes assistidos 

Indicador - Número de Programas de Apoio e Orientação 
Pedagógica dos estudantes assistidos 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 1 0 2 1 Entre a meta e o 
Máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Constata o Comitê que há uma ausência de justificativa mais pontual sobre o não atingimento da meta proposta desse indicador. Solicitamos uma 
justificativa específica. Solicita-se esclarecimento sobre como será executado esse indicador em 2021/2022, levando-se em conta que não há previsão das 
retomadas às aulas presenciais. 

Resposta final do Gestor 

Quanto ao acompanhamento pedagógico dos estudantes assistidos, em especial aqueles apresentando baixo rendimento acadêmico, tínhamos criado na 
PROAF um Setor (SAP – Setor de Apoio Pedagógico) para promover atividades e acompanhamento aos estudantes. Porém, o Setor não conseguiu agregar 
mais servidores (tem apenas uma Técnica em Assuntos Educacionais), e não conseguiu articular com as Coordenações de Campus a possibilidade de 
destacar servidores localmente para cumprir a atribuição. Isso inviabiliza o trabalho de orientação pedagógica a ser desenvolvido na PROAF, o que nos 
levou a reduzir as metas. 
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Objetivo Estratégico - Reduzir as taxas de insucesso acadêmico dos estudantes assistidos 

Indicador - Número de estudantes em situação de 
vulnerabilidade integrados formalmente em atividades 
acadêmicas de ensino pesquisa e extensão 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 57 47 62 57 Entre a meta e o 
Máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Constata o Comitê que há uma ausência de justificativa mais pontual sobre o não atingimento da meta proposta desse indicador. Solicitamos uma 
justificativa específica. Além disso, solicita-se esclarecimento sobre como será executado esse indicador em 2021/2022, levando-se em conta que não há 
previsão das retomadas às aulas presenciais. 

Resposta final do Gestor 

Nosso principal programa de inclusão de estudantes em vulnerabilidade social em atividades de pesquisa, ensino e extensão é a BAP – Bolsa de Apoio à 
Permanência. O fato é que, com os cortes e contingenciamentos realizados nos recursos do PNAES em 2020 e 2021, tivemos que cortar muitas bolsas, 
reduzindo as expectativas de integração formal de estudantes em situação de vulnerabilidade nestas atividades. Some-se a isso a ampliação das dificuldades 
na execução dos Planos de Atividades propostos pelos bolsistas selecionados em razão da pandemia, o que prejudica os objetivos acadêmicos estabelecidos 
para o programa da BAP. 

 




