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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – GESTÃO DE PROCESSOS 

Objetivo Estratégico - Promover a melhoria dos processos administrativos 

Indicador - Número de processos mapeados por unidade ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50,00% 5,00% 51,00% 0%  Abaixo do minimo 

Justificativa - O alcance das metas propostas dependia (em 2020) da aprovação do PDI e do Plano de Gestão de Riscos. Ambos documentos foram aprovados 
no segundo semestre de 2020, sendo o PGR em novembro/2020. Além disso, a pandemia afetou o planejamento até então realizado. Ainda, as metas e 
indicadores anteriormente planejados foram redefinidas, conforme explicado abaixo. 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que sejam revistas as amplitudes entre os valores mínimo e máximo. 
Para as substituições de indicadores, o indicador [1] substituiria o indicador “Número de processos mapeados por unidade “, a AECI poderia confirmar? 
Caso seja aceita a troca dos objetivos estratégicos, esse indicador [1] ficaria relacionado a qual dos objetivos? O indicador [2] substituiria o indicador 
“Número de processos críticos com riscos mapeados por unidade”? O indicador “Número de processos com gestão de riscos por unidade” se mantém? 
Para qual objetivo? 
 
Requer-se, adicionalmente, maiores esclarecimentos, nas justificativas, das diferenças entre os indicadores propostos no PDI e os indicadores sugeridos 
para sua substituição. Dando ênfase à troca do denominador “por unidade” para “por pró-reitoria”. 

Resposta final do Gestor 
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Objetivo Estratégico - Promover a melhoria dos processos administrativos 

Indicador - Número de processos com gestão de riscos 
por unidade 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50,00% 5,00% 51,00% 0%  Abaixo do mínimo 

Justificativa - O alcance das metas propostas dependia (em 2020) da aprovação do PDI e do Plano de Gestão de Riscos. Ambos documentos foram aprovados 
no segundo semestre de 2020, sendo o PGR em novembro/2020. Além disso, a pandemia afetou o planejamento até então realizado. Ainda, as metas e 
indicadores anteriormente planejados foram redefinidas, conforme explicado abaixo. 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que sejam revistas as amplitudes entre os valores mínimo e máximo. 
 
Sugere-se adequação dos nomes dos indicadores às fórmulas. Os valores das metas estão em porcentagem, no entanto os nomes dos indicadores iniciam 
por “Número de”, sugere-se, assim, que o nome do indicador expresse o cálculo, como por exemplo, 'porcentagem de' ao invés de 'número de'.  Solicita-
se esclarecimento sobre o termo 'unidade' para que a alteração sugerida de indicador de: “por unidade” para: “por pró-reitoria” seja melhor entendida. 
 
Requer-se, adicionalmente, maiores esclarecimentos, nas justificativas, das diferenças entre os indicadores propostos no PDI e os indicadores sugeridos 
para sua substituição. Dando ênfase à troca do denominador “por unidade” para “por pró-reitoria”. 

Resposta final do Gestor 
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Objetivo Estratégico - Promover a melhoria dos processos administrativos 

Indicador - Número de processos críticos com riscos mapeados por unidade ANO VALOR 
ESPERAD
O 

VALOR 
MíNIM
O 

VALOR 
MÁXIM
O 

RESULTAD
O 

SITUAÇÃO 

202
0 

50,00% 5,00% 51,00% 0%  Abaixo do 
minimo 

Justificativa 

O alcance das metas propostas dependia (em 2020) da aprovação do PDI e do Plano de Gestão de Riscos. Ambos documentos foram aprovados no segundo 
semestre de 2020, sendo o PGR em novembro/2020. Além disso, a pandemia afetou o planejamento até então realizado. Ainda, as metas e indicadores 
anteriormente planejados foram redefinidas, conforme explicado abaixo. 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que sejam revistas as amplitudes entre os valores mínimo e máximo. 
 
Solicita-se, por gentileza, maior elucidação sobre  os pedidos de alterações. Quando se referem a alterações das ações, estão se referindo aos objetivos 
estratégicos? No PDI, consta, referente à AECI,  somente o objetivo estratégico: “Promover a melhoria dos processos administrativos”. A solicitação feita 
pelo setor é que este seja substituído por dois: [1] Promover o mapeamento dos processos críticos das Pró-Reitorias [2] Promover o mapeamento e 
gestão dos riscos dos processos críticos das Pró-Reitorias. Seria isso? Se for isso, quais indicadores estarão relacionados a cada um dos objetivos? 
 
Requer-se, adicionalmente, maiores esclarecimentos, nas justificativas, das diferenças entre os indicadores propostos no PDI e os indicadores sugeridos 
para sua substituição. Dando ênfase à troca do denominador “por unidade” para “por pró-reitoria”. 

Resposta final do Gestor 
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RESPOSTA DO GESTOR PARA OS 3 INDICADORES 

01) Em primeiro lugar, reconhecemos que houve um equívoco na proposição do objetivo estratégico e das metas vinculadas, no cenário 2019-2020. Por 

outro lado, como dito acima, o planejamento institucional é dinâmico, e mudanças eventualmente são necessárias. A época da elaboração do 

objetivo estratégico, imaginávamos a implantação de uma unidade voltada a gestão dos processos institucionais: um escritório de processos. Essa 

unidade seria responsável por promover a gestão de processos através de um plano e metodologia já definida, acompanhando os setores, 

promovendo oficinas, estimulando as unidades a realizarem gestão de processos, entre outras ações. 

Com o tempo, esse cenário de criação da unidade e alocação de servidores, infelizmente, não foi concretizado, ficando a cargo exclusivo da 

Assessoria Especial de Controle Interno a condução deste objetivo estratégico. Todavia, tal demanda foge ao escopo desta Assessoria, que 

atualmente oferece suporte ao mapeamento de processos com a finalidade de mapear e administrar os riscos operacionais.  Além disso, hoje 

contamos apenas com um servidor lotado, realizando também outras atribuições relevantes e inerentes ao cargo. Assim, mostra-se inviável o 

alcance de uma meta de 40% dos processos mapeados das Pró-Reitorias nesse cenário limitador. Diante da conjuntura levantada, pedimos uma 

revisão completa das metas traçadas para o período 2022-2024, de modo que possamos permanecer com o objetivo de melhorar os processos, que 

é fundamental, no entanto, respeitando o limite de recursos humanos e atribuições hoje existente na Assessoria.  

 

02) Objetivo estratégico permanece: “promover a melhoria dos processos administrativos” 

 

a. Indicador 01 = número processos críticos mapeados por Pró-Reitoria 

i. Meta 2021: 7. Minimo: 4. Maximo: 7 

ii. Meta 2022: 7. Minimo: 4. Maximo: 7 

iii. Meta 2023: 7. Minimo: 4. Maximo: 7  

iv. Meta 2024: 7. Minimo: 4. Maximo: 9 

b. Indicador 02 = relação de processos críticos com gestão de riscos/total de processos críticos mapeados 

i. Meta 2021: 100%. Minimo: 30%. Maximo: 100% 

ii. Meta 2022: 100%. Minimo: 60%. Maximo: 100%  

iii. Meta 2023: 100%. Minimo: 90%. Maximo: 100%  

iv. Meta 2024: 100%. Minimo: 100%. Maximo: 100%  
(*) O indicador 02 está estritamente associado ao indicador 01, ou seja, todos os processos que críticos que forem mapeados, deverão ter seus riscos gerenciados (meta). Assim, 1 processo mapeado é 

igual a 1 processo com gestão de riscos; 2 processos mapeados é igual a 2 processos com gestão de riscos, e assim por diante. Portanto, a variação mínima e máxima do indicador 02 é 100%.  




