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TEMÁTICA – INFRAESTRUTURA 

 
Objetivo Estratégico - Construir os Núcleos Pedagógicos dos Campus Paulo Freire e Sosígenes Costa 

Indicador - Percentual de construção dos núcleos (%) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 10% 10% 25% 32% Acima do máximo 

Questionamento da comissão 

1. Indica-se discriminar a porcentagem alcançada da construção de cada núcleo separadamente. Adicionalmente, sugere-se que seja revista a descrição 
do cálculo "Percentual executado" para que seja evitada ambiguidade na análise das metas. Recomenda-se que o período seja especificado, como por 
exemplo: “Percentual executado/por ano”; 
2. Devido a análise não ter sido por período (ex., por ano), os valores no quadro de metas parecem não estarem corretos. Como temos 32% de 
construção dos núcleos em 2020 e uma porcentagem menor, 7,58%, em 2023? Para o Comitê, o indicador deveria crescer até atingir 100%. Solicita-se, 
desta forma, a revisão sugerida do indicador, assim como maiores explicações. 
3. Indica-se refletir se todos os objetivos estratégicos (OE) referentes à reforma e execução de obra não poderiam ser indicadores ligados a um único OE 
mais amplo. 

Resposta final do Gestor 

Os Núcleos Pedagógicos CSC e CPF, forma considerados integrantes do mesmo objetivo estratégico, por fazerem parte do mesmo contrato de execução 
de obras, gerenciado pela DINFRA.  Informamos que, para um melhor entendimento, faremos as alterações abaixo: 
- Onde se le: “𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮�̧��̃�𝐨 𝐝𝐨𝐬 𝐧�́�𝐜𝐥𝐞𝐨𝐬 (%)”, leia se: “𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮�̧�𝐚 ̃𝐨 𝐝𝐨 N�́�𝐜𝐥𝐞𝐨 Pedagógico CPF em 2020 (%).” 
Acrescentando também, “𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮�̧��̃�𝐨 𝐝𝐨𝐬 N�́�𝐜𝐥𝐞𝐨 Pedagógico CSC em 2020 (%).” 
- Para o campo: “𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚�̧��̃�𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐚�̧�𝐚 ̃𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐬 (𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒) 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬�̃�𝐨/𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬�̃�𝐨 𝐝𝐞 
𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬.”, as metas serão alteradas para: Percentual executado até o ano de 2021- 52,42%; Percentual executado 
até o ano de 2022- 82,42%; Percentual executado até o ano de 2023- 100%. 
2. Para a construção da meta, foi considerado o valor percentual de obra, equivalente ao planejado para a execução no respectivo ano, o que justifica os 
valores decrescentes dos percentuais apresentados. 
A meta será corrigida para os percentuais equivalentes ao valor acumulado de execução das obras, tornando- se uma meta crescente até atingir 100%. 
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3. Os (OE’s) considerados, representam reformas e/ou obras de importância na consolidação da infraestrutura da UFSB, considerando as necessidades 
dos diversos campi, por isso foram apresentadas como Objetivos Estratégicos individuais. 

 

Objetivo Estratégico - Reformar o prédio administrativo para a Reitoria 

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e 
construção do prédio (%) - Reitoria 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 100% 50% 80% 69% Acima do mínimo 

Justificativa - Dificuldades enfrentadas no fornecimento de materiais e mão de obra, durante a execução das obras, decorrente da pandemia do Sars 
Cov2 

Questionamento da comissão 

1. Sugere-se rever os valores mínimo e máximo de forma que  o valor esperado esteja entre esses. Adicionalmente, indica-se que seja revista a descrição 
do cálculo "Percentual executado" para que seja evitada ambiguidade na análise das metas. Recomenda-se que o período seja especificado, como por 
exemplo: “Percentual executado/por ano”; 
 
2. Devido a análise não ter sido por período (ex., por ano), os valores no quadro de metas parecem não estarem corretos ou são de difícil entendimento. 
Se foi desenvolvido/construído 69% do prédio da Reitoria em 2020, essa parte que falta, 31%, foi dividida em dois anos?  
 
3. Ainda, a soma dos valores das metas propostas para 2021, 2022 e o resultado alcançado em 2020 ultrapassa 100%, desta forma, solicita-se a revisão e, 
se for o caso, retificação.  
 
4. Indica-se refletir se todos os objetivos estratégicos (OE) referentes à reforma e execução de obra não poderiam ser indicadores ligados a um único OE 
mais amplo. 

Resposta final do Gestor 

1. O índice 02 será reavaliado, conforme justificativa apresentada anteriormente para o Índice 01. 
2. O percentual restante da obra 31% deve ser considerado em sua totalidade no ano de 2021 
3. O somatório dos percentuais executados em 2020 (69%) e o percentual restante da obra 31%, previsto para 2021, totalizam 100% de execução. 
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4. Os (OE’s) considerados, representam reformas e/ou obras de importância na consolidação da infraestrutura da UFSB, considerando as necessidades 
dos diversos campi, por isso foram apresentadas como Objetivos Estratégicos individuais. 

 

Objetivo Estratégico - Implantar o sistema BIM no ambiente de trabalho para execução de projetos, obras e manutenção predial 

Indicador - Percentual de projetos desenvolvidos pela 
diretoria utilizando a plataforma BIM (%) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 40% 
  

0%  Abaixo do mínimo 

Justificativa - Necessidade de reprogramação em função das dificuldades impostas pela  pandemia do Sars Cov2 

Questionamento da comissão 

1. Solicita-se esclarecimentos sobre a plataforma BIM e as dificuldades causadas pela pandemia para sua implantação/utilização para melhor compreensão 
e avaliação. Adicionalmente, questiona-se sobre a continuidade da ação nos anos de 2022 a 2024, levando-se em conta que, pelo planejado, o projeto terá 
alcançado 31% em 2021.Ainda, como solicitado para os indicadores anteriores, sugere-se que seja revista a descrição do cálculo "Percentual executado" 
para que seja evitada ambiguidade na análise das metas. Recomenda-se que o período seja especificado, como por exemplo: “Percentual executado/por 
ano”.  
 
2. Solicita-se, ainda, adequar os valores mínimo e máximo em relação às metas esperadas. 

Resposta final do Gestor 

1. A utilização do BIM (Building Information Modeling), visa adequação do setor a Lei nº 14.133/2021, a qual orienta que seja adotada, preferencialmente, 
a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling – BIM) para as obras e serviços de engenharia e arquitetura.  O período de 
pandemia exigiu uma readaptação das rotinas do setor diante da pandemia, podendo ser citado a interrupção na realização de capacitações presenciais, 
por parte dos servidores, para aperfeiçoamento profissional, dentre elas a necessária ao aprendizado da plataforma BIM, o processo de capacitação da 
equipe técnica da DINFRA é continuo, o qual deve ser realizado até que o BIM seja implantado por completo nas atividades do setor, sejam elas referentes 
a elaboração de projetos, execução de obras ou manutenção de unidades institucionais.   
              A descrição do cálculo "Percentual executado" será reavaliada, considerando o percentual acumulado em relação ao já executado no ano anterior. 
2. Os valores serão reavaliados considerando o percentual acumulado em relação ao já executado no ano anterior, finalizando em 100% de execução no 
último ano considerado. 
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Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obras de Acessibilidade CSC 

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e 
execução das obras (%) - ACCSC 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 70% 60% 80% 0% Abaixo do mínimo 

Justificativa - Necessidade de reprogramação em função das dificuldades impostas pela  pandemia do Sars Cov2 

Questionamento da comissão 

1. Solicita-se adequar os valores mínimo e máximo em relação às metas esperadas. 
 
2. Adicionalmente, indica-se que seja revista a descrição do cálculo "Percentual executado" para que seja evitada ambiguidade na análise das metas. 
Recomenda-se que o período seja especificado, como por exemplo: “Percentual executado/por ano” 
 
3. A reprogramação precisa ser melhor justificada, se possível de forma mais específica. 
 
4. Houve dificuldades em realizar a análise por conta de nomes iguais ou parecidos e uso de siglas  para vários indicadores. 

Resposta final do Gestor 

1. Os valores serão reavaliados considerando o percentual acumulado em relação ao já executado no ano anterior, finalizando em 100% de execução no 
último ano considerado. 
2. A descrição do cálculo "Percentual executado" será reavaliada, considerando o percentual acumulado em relação ao já executado no ano anterior. 
3. A pandemia da COVID-19 em nossa região estabeleceu um estado de emergência de saúde pública, diante da qual, diversas atividades de setores como 
indústria, comercio e serviços, foram suspensas, tal fato impactou as rotinas de toda a universidade, inclusive as realizadas por servidores da DINFRA, 
envolvidos na elaboração de projetos. O período de pandemia também impactou no fornecimento de materiais e na interrupção da execução das obras, 
as quais precisaram ser paralisadas obrigatoriamente por conta de decretos municipais. 
4. As siglas adotadas são as utilizadas pela instituição, as mesmas serão substituídas pelo nome completo a que se referem. 
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Objetivo Estratégico - Construir dez salas de aulas Pav. Feiras - CSC 

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e 
execução das obras (%) - SLCSC 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 100% 90% 100% 100% Meta atingida 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se os valores mínimo e máximo em relação à meta esperada para 2020. 

Resposta final do Gestor 

O valor adotado se refere ao percentual acumulado em relação ao executado, o qual foi finalizado em 100% de execução no ano considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
COMITÊ DE AVALIAÇÃO DO PDI 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico - Climatizar o Núcleo Pedagógico CJA 

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e 
execução das obras (%) - CNPCJA 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 10% 5% 20% 0% Abaixo do mínimo 

Justificativa - Necessidade de reprogramação em função das dificuldades impostas pela  pandemia do Sars Cov2 

Questionamento da comissão 

1. A reprogramação precisa ser melhor justificada, se possível de forma mais específica. 
2. Sugere-se, da mesma forma que os indicadores anteriores, revisão da descrição do cálculo. 
 
3. Houve dificuldades em realizar a análise por conta de nomes iguais ou parecidos e uso de siglas  para vários  indicadores. 

Resposta final do Gestor 

1. A pandemia da COVID-19 em nossa região estabeleceu um estado de emergência de saúde pública, diante da qual, diversas atividades de setores como 
indústria, comercio e serviços, foram suspensas, tal fato impactou as rotinas de toda a universidade, inclusive as realizadas por servidores da DINFRA, 
envolvidos na elaboração de projetos. O período de pandemia também impactou no fornecimento de materiais e na interrupção da execução das obras, 
as quais precisaram ser paralisadas obrigatoriamente por conta de decretos municipais. 
2. A descrição do cálculo "Percentual executado" será reavaliada, considerando o percentual acumulado em relação ao já executado no ano anterior. 
3. As siglas adotadas são as utilizadas pela instituição, as mesmas serão substituídas pelo nome completo a que se referem. 

 

 

 




