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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivo Estratégico - Ampliar a qualificação do corpo Tecnico 

Indicador - Quantidade de servidores capacitados ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 390 190 390 281 Acima do mínimo 

Justificativa - A meta de servidores capacitados foi elaborada tendo como referência o ano de 2019. Entretanto, diante do cenário da pandemia, o 
número de solicitações de afastamentos com ônus limitado reduziu drasticamente. O número em 2019 foi de 163, enquanto em 2020 foi de 13. Desta 
forma, não foi possível atingir a meta total de 370 servidores capacitados (com ônus e ônus limitado), mas atingimos meta maior do que a mínima 
prevista (190). 

Questionamento da comissão 

1. A solicitação de redução das metas para os anos seguintes é considerada precipitada, entendemos que a questão orçamentária afeta a vida da 
Universidade em tudo e, ainda, apesar das atividades estarem sendo realizadas  remotamente, a capacitação dos/as servidores/as segue como uma 
demanda essencial na construção universitária. Solicita-se o estudo de outras soluções. Seria interessante pensar na realização de parcerias, os cursos 
online se fizeram muito mais presentes no dia a dia dos/as servidores/as e deve haver alguma forma de atrair servidores/as colaboradores/as sem 
precisar ter essa despesa. Outra possibilidade seria fazer o remanejamento dos cursos com ônus para as outras formas de capacitação. Fala-se tanto 
em reinventar-se, este Comitê solicita que a Progepe reveja outras possibilidades antes de partir para o mais prático. 
 
2. Sobre o recurso existente, há possibilidade de se considerar uma campanha interna enfatizando essa disponibilidade de recursos  – ainda que não 
seja de grande valor? 
 
3. Solicita-se revisão dos objetivos estratégicos (OE) e indicadores. Por que a Progepe só possui um OE e esses dois indicadores? Como uma pró-reitoria 
tão importante tem somente o OE de “Ampliar a qualificação do corpo Tecnico”? A Progepe se demonstra tímida em relação às ações de gestão de 
pessoas da Instituição. 

Resposta final do Gestor 
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1. A PROGEPE tem estudado formas de conseguir incentivar as ações de desenvolvimento. Mesmo diante do cenário e dificuldades atuais da equipe, 
concordamos em manter as metas propostas antes da solicitação de revisão, reiterando que, possivelmente conseguiremos alcançar apenas as metas 
mínimas estabelecidas para os próximos anos. 
2. A Coordenação de Desenvolvimento tem desenvolvido algumas estratégicas para fomentar o uso do recurso: 
- Seleção para instrutores de cursos internos; 
- Levantamento junto aos gestores (Pró-Reitores, Diretores e Decanos); 
- Levantamento junto aos Coordenadores; 
- Divulgação aos servidores, de forma geral. 
3. Sugerimos a inclusão do seguinte objetivo estratégico: 
Ampliar a qualificação do corpo docente:  
Indicadores 
Quantidade de docentes capacitados 
 
Sugerimos inclusão de mais um indicador na Meta “Ampliar a qualificação do corpo Técnico”: 
Indicador: 
Número de processos de Incentivo à Qualificação 
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Objetivo Estratégico - Ampliar a qualificação do corpo Tecnico 

Indicador - Relação Técnicos com Graduação x Total 
Técnicos 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 92% 90% 94% 94% Máximo atingido 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Considerando que o resultado alcançado em 2020 superou a meta esperada para 2024. Sugere-se rever as previsões de metas de 2021 em diante. 
Adicionalmente, solicita-se a descrição do cálculo do indicador que não consta nos parâmetros da PROGEP (na planilha, no lugar da descrição há um 
número). Não se fala, por exemplo, em políticas de segurança do trabalho ou ergonomia, apesar de existir uma diretoria para isso. Necessária a inclusão 
de mais indicadores. 

Resposta final do Gestor 

Em 2020 conseguimos ultrapassar a meta mínima estabelecida (190), entretanto o resultado ficou aquém do valor esperado (390). A proposta de 
revisão das metas considerou a dificuldade, no cenário atual, de alcançar o valor esperado que foi definido. A Coordenação de Desenvolvimento 
concorda com a manutenção das metas estabelecidas anteriormente no PDI, sem as revisões sugeridas, informando que, diante das condições de 
trabalho atuais de nossa equipe possivelmente conseguiremos alcançar, apenas, as metas mínimas estabelecidas para os próximos anos.  
Revisão do cálculo dos indicadores: 
 
Quantidade de servidores capacitados. Indicador: Nº de servidores capacitados por período 
Relação Técnicos com graduação x Total de Técnicos. Indicador: Nº de servidores graduadosx100 
                                                                                                                           Nº Total de servidores 
 

 

 




