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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA 

Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Atendimentos SIC (qtde) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 180 180 180 170 Abaixo do mínimo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que sejam revistos os valores mínimo e máximo de modo a não coincidirem com o valor esperado. Ainda, pela natureza do indicador cujo 
valor não reflete a eficiência e eficácia do setor, em outras palavras, não mede o rendimento do trabalho do setor, sugere-se que o indicador seja 
revisto para refletir o desenvolvimento da DIT. Uma possibilidade é utilizar uma proporção, como por exemplo, porcentagem de atendidos/ total de 
solicitação, ou indicadores que, além da proporcionalidade, levem em conta o tempo até o início do atendimento. Solicita-se adicionalmente, 
esclarecimentos sobre a meta não alcançada. 
 
Solicita-se, para uma avaliação mais qualificada do Comitê, propostas de alterações das metas previstas devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Este indicador foi reavaliado e EXCLUÍDO, por possuir uma meta considerada de baixa interferência do Setor e para a qual não é possível estabelecer 
previsão de demandas. 
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Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Atendimentos Ouvidoria (qtde) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 220 220 220 101 Abaixo do mínimo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que sejam revistos os valores mínimo e máximo de modo a não coincidirem com o valor esperado. Adicionalmente, pela natureza do 
indicador cujo valor não reflete a eficiência e eficácia do setor, em outras palavras, não mede o rendimento do trabalho do setor, sugere-se que o 
indicador seja revisto para refletir o desenvolvimento da DIT, desta forma, uma possibilidade é utilizar uma proporção, como por exemplo, 
porcentagem de atendidos/ total de solicitação, ou indicadores que ,além da proporcionalidade, levem em conta o tempo até o início do 
atendimento. Solicita-se adicionalmente, esclarecimentos sobre a meta não alcançada. 
 
Conforme Estatuto e Regimento Geral, a Ouvidoria é órgão independente e não faz parte da estrutura da DIT. Sugere-se que dentro do PDI, a 
Ouvidoria tenha campo próprio de avaliação. O mesmo vale para todos os indicadores que se encontram na DIT , mas são próprios da Ouvidoria. 
 
Solicita-se, para uma avaliação mais qualificada do Comitê, propostas de alterações das metas previstas devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Este indicador foi reavaliado e EXCLUÍDO, por possuir uma meta considerada de baixa interferência do Setor e para a qual não é possível estabelecer 
previsão de demandas. 
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Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Tempo Médio de Resposta SIC (dias) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 12 0 20 18,2  Acima da meta 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se, para uma avaliação mais qualificada do Comitê, propostas de alterações das metas previstas devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Este indicador foi reavaliado e teve sua meta ALTERADA, de modo a refletir meta de caráter desafiador e exequível. Indicador e meta enviados ao 
endereço eletrônico cpa.pdi@ufsb.edu.br, em 08 de novembro de 2021. 

 

Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Tempo Médio de Resposta Ouvidoria 
(dias) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 15 0 30 21,71  Acima da Meta 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se, para uma avaliação mais qualificada do Comitê, propostas de alterações das metas previstas devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Este indicador foi reavaliado e teve sua meta ALTERADA, de modo a refletir meta de caráter desafiador e exequível. Indicador e meta enviados ao 
endereço eletrônico cpa.pdi@ufsb.edu.br, em 08 de novembro de 2021. 
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Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Campanhas Relacionadas a Transparência 
e Integridade (qtde) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 5 1 12 2  Acima do mínimo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se, para uma avaliação mais qualificada do Comitê, propostas de alterações das metas previstas devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

 Este indicador foi reavaliado e teve sua meta ALTERADA, de modo a refletir meta exequível. Indicador e meta enviados ao endereço eletrônico 
cpa.pdi@ufsb.edu.br, em 08 de novembro de 2021. 
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Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Plano de Integridade (análise de riscos 
para integridade - % dos setores) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 10% 10% 100% 0%  Abaixo do Mínimo 

Justificativa - Em 2020 a DIT priorizou o atendimento à Transparência Ativa, obrigação prevista na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de 
Acesso à Informação (LAI). Com as medidas adotadas, a UFSB passou ao seguinte status em 2020: 69,4% de itens considerados “cumpridos” pela 
Controladoria-Geral da União (CGU), contra 61,2% em 2019; 14,3% de itens considerados “cumpridos parcialmente” contra 6,1% em 2019; e 16,3% de 
itens “não cumpridos” frente a 32,7% em 2019 

Questionamento da comissão 

O atendimento à Transparência ativa que foi priorizado está no quadro de objetivos e metas no PDI? Se não estiver, como o setor decidiu ser prioritário, 
sugere-se que o indicador seja incluído e as metas alcançadas indicadas. Sugere-se ainda rever as metas para esse indicador 'Plano de Integridade 
(análise de riscos para integridade - % dos setores)' e, adicionalmente, que sejam revistos os valores mínimos e máximos que têm grande amplitude. 
 
Para uma avaliação mais qualificada do Comitê seria importante ter propostas de alterações devido ao resultado obtido em 2020. Alerta: informações 
básicas não disponibilizadas ou aferidas. (Ausência de dados) 

Resposta final do Gestor 

Este indicador foi reavaliado e foi EXCLUÍDO para 2021, por não ser possível, neste momento, estabelecer métrica adequada. Para 2022 é esperada a 
implantação de sistema desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU), chamado e-Prevenção, o que deve permitir o estabelecimento de 
indicadores e metas mais fidedignos a partir dos anos seguintes. 
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Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Carta de Serviços (% de setores mapeados) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50% 50% 100% 100%  Máximo atingido 

Justificativa - A maior parte do atendimento ao público fica nos Campi, onde 100% estão mapeados. Com o surgimento de novas Pró-Reitorias, devemos 
seguir agora para o mapeamento destas no período  2021- 2014. 

Questionamento da comissão 

Sugere-se rever as metas de 2021 em diante. 
 
Sugere-se dar maior visibilidade  e  facilidade de acesso ao conteúdo da carta de serviços, tanto no site como em outras mídias;  
Solicita-se, para uma avaliação mais qualificada do Comitê, propostas de alterações das metas previstas devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

 Este indicador foi reavaliado e EXCLUÍDO, por ter sua meta considerada atingida. 
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Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Plano de Dados Abertos (% dos dados 
abertos) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 10% 10% 100% 0%  Abaixo do mínimo 

Justificativa - Em julho de 2020 a Diretoria de Integridade e Transparência constituiu a Comissão de Dados Abertos, com o objetivo de elaborar o 
denominado Plano de Dados Abertos (PDA) da UFSB. Com a comissão constituída foi elaborado plano de ação de implantação do PDA. Desde então, 
cerca de 25% das ações previstas no plano foram realizadas. A comissão encontra-se atualmente em fase de priorização de publicização dos dados 
inventariados dentre as pró-reitorias, com previsão de execução da primeira fase de abertura dos dados até junho/2021. 

Questionamento da comissão 

A justificativa do setor não ficou muito clara. Pelo texto, ficou entendido que teriam alcançado 25% e não 0%, como foi respondido para o resultado 
alcançado no formulário próprio. Sugere-se que o valor alcançado seja revisto e a resposta retificada, se for o caso. Caso essa avaliação esteja 
equivocada, solicita-se maiores esclarecimentos sobre a justificativa. Adicionalmente, indica-se que as metas de 2021 em diante sejam revistas. 
 
Solicita-se atenção a ausência de dados e informações básicas. 

Resposta final do Gestor 

Este indicador foi reavaliado e teve sua meta ALTERADA, de modo a refletir o real status de execução do Plano de Dados Abertos. Indicador e meta 
enviados ao endereço eletrônico cpa.pdi@ufsb.edu.br, em 08 de novembro de 2021. 
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Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Conflito de Interesses (qtde de 
Atendimentos) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 4 4 4 0  Abaixo do mínimo 

Justificativa - Não tivemos solicitações de atendimentos referente a conflito de interesses neste período 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que sejam revistos os valores mínimo e máximo de modo a não coincidirem com o valor esperado. Ainda, pela natureza do indicador, cujo 
valor não depende da eficiência e eficácia do setor, em outras palavras, não mede o rendimento do trabalho do setor, sugere-se que o indicador seja 
revisto para refletir o desenvolvimento da DIT, desta forma, uma possibilidade é utilizar uma proporção, como por exemplo, porcentagem de conflitos 
atendidos/ total de conflitos solicitados, ou indicadores que ,além da proporcionalidade, levem em conta o tempo até o início ou do próprio 
atendimento;  
 
Solicita-se, para uma avaliação mais qualificada do Comitê, propostas de alterações das metas previstas devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Este indicador foi reavaliado e EXCLUÍDO, por possuir uma meta considerada de baixa interferência do Setor e para a qual não é possível estabelecer 
previsão de demandas. 
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Objetivo Estratégico - Promover ações visando maior transparência das ações e resultados institucionais 

Indicador - Processos Correcionais (qtde) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 0 0 0 2  Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

No PDI, a meta para todos os anos é zero, no entanto o resultado alcançado em 2020 foi o dobro. O setor não justificou o resultado. De qualquer forma, 
sugere-se rever as metas de todos anos e ainda os valores mínimo e máximo de modo a não coincidirem com o valor esperado. 
 
Enfim, solicita-se, para uma avaliação mais qualificada do Comitê, propostas de alterações das metas previstas devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Este indicador foi reavaliado e ALTERADO, de modo a refletir meta de caráter desafiador e exequível. O indicador passa, portanto, a ser: “Processos 
de caráter administrativo-disciplinares com prescrição de prazo (qtd)”. Indicador e meta enviados ao endereço eletrônico cpa.pdi@ufsb.edu.br, em 
08 de novembro de 2021. 
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