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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

Objetivo Estratégico - Promover ações de ensino, pesquisa e extensão apoiados pelo uso de softwares e recursos computacionais 

Indicador - Nível de maturidade quanto à promoção e 
oferta de serviços que sirvam de base para a realização 
de ações pedagógicas vigentes na Instituição 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 1 1 1 1 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Questiona o Comitê: Esse resultado está correto? Mesmo com a recente implantação de diversos módulos do SIG? 

Resposta final do Gestor 

Resposta: Sim, a implantação de diversos sistemas não implica diretamente no nível de maturidade dos mesmos. Estamos muito próximo do nível 2 (onde 
temos um nível de maturidade “eficiente”. Creio nas próximas respostas avaliações, já teremos mudado de nível. 
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Objetivo Estratégico - Elaborar e implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Indicador - Percentual de elaboração do PDTIC ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 100% 50% 100% 20% Abaixo do Mínimo 

Justificativa 

O cenário de pandemia atrasou a elaboração e, por conseguinte, a execução do PDTIC, em virtude de outras demandas urgentes terem sido criadas pelas 
atividades letivas remotas e teletrabalho, o que direcionou ações e a equipe a atender a essas demandas em detrimento da elaboração do PDTIC 

Questionamento da comissão 

Solicita-se maiores esclarecimentos sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para que se possa avaliar a justificativa e a flutuação 
das metas previstas para o período do PDI/ UFSB (2020-24). 

Resposta final do Gestor 

Resposta: O início da elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação dependia do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
da UFSB. Dessa forma, só pudemos iniciar, de fato, a elaboração do PDTIC após a publicação do PDI aprovado no CONSUNI. A elaboração do PDTIC da UFSB 
deu início em maio de 2021, com a publicação da Portaria nº 331/2021. Atualmente, o PDTIC está com a fase 2 finalizada, aguardando aprovação do Comitê 
Gestor de TIC (CGTIC) da UFSB e com a fase 3 já bastante adiantada. A previsão é termos o PDTIC finalizado e enviado para o CONSUNI em novembro. 
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Objetivo Estratégico - Elaborar e implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Indicador - Percentual de execução do PDTIC ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50% 25% 50% 0%  Abaixo do mínimo 

Justificativa 

O cenário de pandemia atrasou a elaboração e, por conseguinte, a execução do PDTIC, em virtude de outras demandas urgentes terem sido criadas pelas 
atividades letivas remotas e teletrabalho, o que direcionou ações e a equipe a atender a essas demandas em detrimento da elaboração do PDTIC 

Questionamento da comissão 

Parece que há um erro nos dados. A Nova Meta 2021 é 100%, mas 50% em todos os outros anos. Não compreendi esse cronograma de elaboração e 
execução. 
Para a nova meta 2022, parece haver equívoco, já que a nova meta para 2021 é 100%, a de 2022, é 50%. Idem para a nova meta 2024. 
Sugere-se considerar que as instabilidades apresentadas em relação ao futuro se caracterizam pelo desafio de adequar as práticas de trabalho e ensino 
remotos às incertezas geradas pela pandemia. 
Enfim, solicita-se maiores esclarecimentos sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e as estratégias para previsão das metas para 
que se possa avaliar a justificativa de alteração e a flutuação das metas previstas para o período, 2020-24, do PDI/ UFSB. 

Resposta final do Gestor 

A elaboração do nosso PDTIC está atualmente em cerca de 80%. 
Entendo a dificuldade na compreensão dos percentuais de elaboração e de execução...o que ocorre é que o PDTIC tem uma vigência de 2 anos….dessa 
forma, num determinado ano, estaremos executando o PDTIC vigente e já planejando o PDTIC posterior...dessa forma, temos esses percentuais de 100% 
de elaboração do PDTIC num ano e 50% no ano seguinte, pois já teremos que ter iniciado a elaboração do mesmo para que, no exercício seguinte, tenhamos 
100% de elaboração e aí, início do período de execução do PDTIC vigente. Fico à disposição para esclarecimentos. 
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Objetivo Estratégico - Implantar o Sistema de Informação Acadêmica e Administrativa 

Indicador - Número de módulos implantados ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 13 8 13 13 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 

  

 

Objetivo Estratégico - Implantar o Sistema de Informação Acadêmica e Administrativa 

Indicador - Número de servidores capacitados nos 
módulos ativos 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 40 20 50 40 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 
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Objetivo Estratégico - Promover melhoria contínua no atendimento aos usuários dos serviços de TIC 

Indicador - Índice de satisfação com os serviços* ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50% 30% 60% 50% Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Solicita-se rever a fórmula do índice, a resposta está em porcentagem e a fórmula refere-se à média numérica. Também não pareceu haver correlação 
entre a fórmula e o objetivo do indicador. Ressalta-se que há desconhecimento sobre metodologia aplicada dentro da comunidade universitária para esta 
avaliação. Indica-se sobre a necessidade de especificar metodologia para os anos seguintes. 

Resposta final do Gestor 

Iremos especificar a metodologia nos anos seguintes e devemos modificar a o indicador de “Índice” para “Nível de satisfação com os serviços”. 
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Objetivo Estratégico - Promover melhoria contínua no atendimento aos usuários dos serviços de TIC 

Indicador - Percentual de chamados atendidos no prazo ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50% 30% 60% 65% Acima do máximo 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Como o resultado alcançado em 2020 ultrapassou a meta prevista para 2021, sugere-se a reanálise da meta para 2021. 

Resposta final do Gestor 

A decisão de manter a meta prevista para 2021 se deu em função de que muitas demandas criadas em função da Pandemia do COVID-19 foram e são mais 
complexas do que as geradas anteriormente. Somado a isso, a mudança da sede da reitoria e a iminente mudança para o novo campus do CJA criam uma 
série de chamados mais complexos, de forma que optamos por não mudar a meta proposta para 2021 com o risco de não conseguirmos atingir ao proposto. 

 

Objetivo Estratégico - Promover melhoria contínua no atendimento aos usuários dos serviços de TIC 

Indicador - Índice de chamados sem solução ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 20% 40% 20% 17% Acima do máximo 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Status e justificativa estão destoando, necessitamos de apresentação das justificativas 

Resposta final do Gestor 

Não há erro no item. A meta é manter o índice abaixo de 20% e o valor obtido foi de 17%, portanto, dentro da meta, não sendo necessária a descrição ou 
apresentação de justificativas. 
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Objetivo Estratégico - Promover melhoria contínua no atendimento aos usuários dos serviços de TIC 

Indicador - Índice de reincidência dos chamados(chamado 
resolvido) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 20% 40% 20% 16% Acima do máximo 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Sugere-se reavaliar as metas de 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

A decisão em manter as metas em <20% em 2021 e <15% nos anos seguintes segue a mesma lina da resposta no percentual de chamados: a complexidade 
de necessidade de soluções criadas pela Pandemia do COVID-19, que ainda em 2021, nos criou muitas demandas complexas para serem atendidas. A 
decisão é por manter a meta. 

 

Objetivo Estratégico - Promover Segurança da Informação e Comunicação na instituição 

Indicador - Índice de disseminação da cultura de 
Segurança da Informação 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3% 2% 5% 4% Acima da meta 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Sugere-se rever o nome do indicador e seu cálculo. Caso o cálculo do indicador se confirme como “somatório de”, sugere-se reanalisar o seu nome para 
que se aproxime mais da descrição do cálculo e dos resultados. Neste caso, aconselha-se substituir “Índice de” por “Número de” ou “Somatório de” e que 
os resultados e metas sejam revistos Caso seja uma porcentagem, sugere-se retificar a descrição do cálculo. 

Resposta final do Gestor 
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Modificamos o nome do indicador de “índice” para “número de disseminações de segurança da informação” e ajustamos na descrição do cálculo. 

 

Objetivo Estratégico - Promover Segurança da Informação e Comunicação na instituição 

Indicador - Número de orientações sobre Segurança da 
Informação veiculados no ano 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 12 6 20 12 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 

  

 

 

Objetivo Estratégico - Promover Segurança da Informação e Comunicação na instituição 

Indicador - Número de participações em eventos de 
Segurança da Informação pela equipe 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 2 1 4 2 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 
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Objetivo Estratégico - Promover Segurança da Informação e Comunicação na instituição 

Indicador - Promoção de evento sobre Segurança da 
Informação 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 0 0 1 0  Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Observação do Comitê: não constam informações ou justificativas sobre a falta de dados desse indicador 

Resposta final do Gestor 

Esse indicador não apresenta justificativa pois a meta estabelecida no PDI para o ano de 2020 era de 0 (zero) eventos de promoção sobre segurança da 
informação e comunicação. 

 

 

 

Objetivo Estratégico - Promover otimização e eficiência no uso de recursos e serviços de TIC 

Indicador - Número de manuais dos serviços de TIC ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 15 5 20 15 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 
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Resposta final do Gestor 

  

 

Objetivo Estratégico - Promover otimização e eficiência no uso de recursos e serviços de TIC 

Indicador - Número de orientações/melhores práticas de 
uso de recursos de TIC divulgadas 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 12 6 24 12 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 

  

 

 

 

Objetivo Estratégico - Promover otimização e eficiência no uso de recursos e serviços de TIC 

Indicador - Índice de disseminação de termos de uso na 
instituição 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 20% 10% 30% 20% Meta atingida 

Justificativa 
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Questionamento da comissão 

Sugere-se rever o nome do indicador e seu cálculo. Caso o cálculo do indicador se confirme como “somatório de”, sugere-se reanálise do seu nome para 
que se aproxime mais da descrição do cálculo. Neste caso, aconselha-se substituir “Índice de” por “Número de” ou “Somatório de” e que sejam revistos os 
valores alcançados, mínimo e máximo a das metas previstas. Caso seja uma porcentagem, sugere-se retificar a descrição do cálculo. 

Resposta final do Gestor 

Devemos modificar a descrição do indicador de “índice” para “Número de disseminação...” 
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Objetivo Estratégico - Promover otimização e eficiência no uso de recursos e serviços de TIC 

Indicador - Índice de compreensão das melhores práticas 
pelos usuários 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 20% 10% 30% 200% Acima do máximo 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Sugere-se reconsiderar o nome do indicador e seu cálculo. Caso o cálculo do indicador se confirme como “somatório de”, sugere-se rever o seu nome para 
que se aproxime mais da descrição do cálculo. Neste caso, aconselha-se substituir “Índice de” por “Número de” ou “Somatório de” e que sejam repensados 
os valores alcançados, mínimo e máximo a das metas previstas. Caso seja uma porcentagem, sugere-se retificar a descrição do cálculo. Adicionalmente, 
solicita-se esclarecimentos de como é mensurada a ciência sobre as comunicações dos(as) servidores(as). 

Resposta final do Gestor 

Esse indicador é de fato um índice, sendo que a forma de apresentação do cálculo foi corrigida: “Somatório dos servidores cientes das comunicações 
enviadas sobre os termos de uso (que leram a mensagem) dividido pelo total de mensagens enviadas”. Adicionalmente, a mensuração desse índice é feita 
medindo com a funcionalidade do mautic (no gerenciador de e-mail da instituição) de quem leu os e-mails dividido pelo total de mensagens enviadas. 
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Objetivo Estratégico - Promover o uso de tecnologias baseadas em liberdade intelectual(software livre) na UFSB 

Indicador - Índice de tecnologias substituíveis 
substituídas 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 20% 10% 30% 20% Abaixo do Mínimo 

Justificativa 

Apenas não foram cumpridos os envios de informativos sobre uso de software livre e liberdade intelectual. Como as atividades foram realizadas de forma 
remota em 2020, tivemos dificuldade em atingir a meta dessa ação. 

Questionamento da comissão 

Pela justificativa, parece que a resposta do formulário precisa ser retificada, por favor, rever o resultado (provavelmente no lugar de 2 seja 20%).  Sugere-
se, ainda, a reanálise do nome do indicador e seu cálculo. Caso o cálculo do indicador se confirme como “somatório de”, sugere-se rever o seu nome para 
que se aproxime mais da descrição do cálculo. Neste caso, aconselha-se substituir “Índice de” por “Número de” ou “Somatório de” e que sejam revistos os 
valores alcançados, mínimo e máximo a das metas previstas. Caso seja uma porcentagem, sugere-se retificar a descrição do cálculo. 

Resposta final do Gestor 

Correto, a resposta deveria ser em termos percentuais. A forma de cálculo é em termos percentuais, por isso o título do indicador como “Índice”. Iremos 
corrigir esse cálculo na planilha de memória de cálculo. 
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Objetivo Estratégico -  Promover o uso de tecnologias baseadas em liberdade intelectual(software livre) na UFSB 

Indicador - Número de informativos de incentivo ao uso 
de software livre e conceitos sobre liberdade intelectual 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 12 6 24 0  Abaixo do mínimo 

Justificativa 

Apenas não foram cumpridos os envios de informativos sobre uso de software livre e liberdade intelectual. Como as atividades foram realizadas de forma 
remota em 2020, tivemos dificuldade em atingir a meta dessa ação. 

Questionamento da comissão 

Sugere-se reavaliar as metas de 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

A proposta de meta foi de envio de um informativo mensal em 2021 e 2021, aumentando um pouco mais essa meta para os anos seguintes. Cremos que 
muitos informativos passam a serem vistos como “spam” por muitos usuários. De qualquer forma, não está clara a sugestão do comitê quanto a reavaliar 
as metas: a sugestão é para aumentar ou diminuir a meta proposta? 

 

Objetivo Estratégico - Promover o uso de tecnologias baseadas em liberdade intelectual(software livre) na UFSB 

Indicador -  Pessoas da PROTIC envolvidas com projetos 
de software livre implantados na UFSB 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 2 1 4 2  Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 
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Objetivo Estratégico - Promover o uso de tecnologias baseadas em liberdade intelectual(software livre) na UFSB 

Indicador - Pessoas da UFSB envolvidas com projetos de 
software livre implantados na UFSB 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 4 2 8 4 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 
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Objetivo Estratégico - Promover a reengenharia dos processos da UFSB através da informatização e simplificação 

Indicador - Índice de processos analisados ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 2 1 4 0,2  Abaixo do mínimo 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Sugere-se reconsiderar o nome do indicador ou a descrição do seu cálculo.  O cálculo descreve “número de processos” como um somatório e não uma 
razão ou porcentagem. Caso o cálculo do indicador se confirme como “somatório de”, sugere-se rever o seu nome para que se aproxime mais da descrição 
do cálculo. Neste caso, aconselha-se substituir “Índice de” por “Número de” ou “Somatório de”. Caso seja uma porcentagem, sugere-se retificar a descrição 
do cálculo. 
 
Considera-se essa uma das questões mais importantes para se resolver na UFSB. Muitos processos ainda acontecem via planilha de excel, quando poderiam 
ser feitos de maneira automatizada. 

Resposta final do Gestor 

O indicador em questão está correto e se refere a um valor percentual. Na planilha de memória de cálculo, o mesmo é apresentado como numérico, mas 
posteriormente é apresentado na razão entre os processos analisados e com o total de processos que temos, confirmando o indicador como um “Índice”. 
Corrigimos esse cálculo na planilha de memória de cálculo. 

 

ESTE INDICADOR FOI RETIFICADO EM SUA MEMÓRIA DE CÁLCULO. 
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Objetivo Estratégico - Promover a reengenharia dos processos da UFSB através da informatização e simplificação 

Indicador - Índice de reengenharia de processos ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 0 0 0 10%  Acima do máximo 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Sugere-se reanalisar o nome do indicador ou a descrição do seu cálculo.  O cálculo descreve “número de processos” como um somatório e não uma razão 
ou porcentagem. Caso o cálculo do indicador se confirme como “somatório de”, sugere-se reconsiderar o seu nome para que se aproxime mais da descrição 
do cálculo. Neste caso, aconselha-se substituir “Índice de” por “Número de” ou “Somatório de”. Caso seja uma porcentagem, sugere-se retificar a descrição 
do cálculo. 
 
Considera-se essa uma das questões mais importantes para se resolver na UFSB. Muitos processos ainda acontecem via planilha de excel, quando poderiam 
ser feitos de maneira automatizada. 

Resposta final do Gestor 

 O indicador em questão está correto e se refere a um valor percentual. Na planilha de memória de cálculo, o mesmo é apresentado como numérico, mas 
posteriormente é apresentado na razão entre os processos com reengenharia e com o total de processos que temos, confirmando o indicador como um 
“Índice”. Iremos corrigir esse cálculo na planilha de memória de cálculo. 

 

ESTE INDICADOR FOI RETIFICADO EM SUA MEMÓRIA DE CÁLCULO. 
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Objetivo Estratégico - Promover acessibilidade através do uso de Tecnologia 

Indicador - Índice de adequação a normas de 
acessibilidade 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 1 1 1 10% Abaixo do Mínimo 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Sugere-se rever o nome do indicador ou a descrição do seu cálculo.  O cálculo descreve “número de serviços” como um somatório e não uma razão ou 
porcentagem. Caso o cálculo do indicador se confirme como “somatório de”, sugere-se revisão do seu nome para que se aproxime mais da descrição do 
cálculo. Neste caso, aconselha-se substituir “Índice de” por “Número de” ou “Somatório de”. Caso seja uma porcentagem, sugere-se retificar a descrição 
do cálculo. 

Resposta final do Gestor 

O indicador em questão está correto e se refere a um valor percentual. Na planilha de memória de cálculo, o mesmo é apresentado como numérico, mas 
posteriormente é apresentado na razão entre as normas a qual estamos adequados e com o total de normas de acessibilidade que temos, confirmando o 
indicador como um “Índice”. Iremos corrigir esse cálculo na planilha de memória de cálculo. 

 

ESTE INDICADOR FOI RETIFICADO EM SUA MEMÓRIA DE CÁLCULO. 
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Objetivo Estratégico - Promover acessibilidade através do uso de Tecnologia 

Indicador - Número de serviços com alguma solução de 
acessibilidade 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 1 3 3 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 

 
 

 

Objetivo Estratégico - Promover acessibilidade através do uso de Tecnologia 

Indicador - Número de servidores com alguma 
proficiência em Libras 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 2 1 2 2 Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Sugere-se promover cursos e/ou estimular a capacitação dos servidores e colaboradores. 

Resposta final do Gestor 

Concordamos e endossamos a sugestão, porém, esta cabe a Pró-Reitoria de Gestão para Pessoas (Progepe) e não para a Protic. 
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Objetivo Estratégico - Alcançar alto nível de integração tecnológica no processo de ensino e aprendizagem 

Indicador - Percentual de adesão a processos de ensino 
com recursos de TIC 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 5% 1% 5% 5% Meta atingida 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Solicita o Comitê maiores esclarecimentos sobre o que é medido pelo indicador para que se possa avaliar mais adequadamente. 

Resposta final do Gestor 

Informamos que esse indicador é medido como a porcentagem de usuários utilizando os recursos de TIC associados ao ensino. Razão entre o número de 
usuários e o total de possíveis usuários. Modificamos a escrita da forma de cálculo na planilha para deixar mais claro a métrica do indicador. 
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Objetivo Estratégico - Fomentar ações de sustentabilidade através de ações ou projetos de TIC 

Indicador - Percentual de descarte correto de 
equipamentos 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 30% 20% 40%     

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Solicita o Comitê maiores esclarecimentos de como funciona essa politica atualmente na UFSB, existe alguma lista dos equipamentos normalmente 
descartados por tipo (exemplo: baterias, impressoras e outros) e qual o descarte seria realizado também? 

Resposta final do Gestor 

Não existe formalmente uma política aprovada na UFSB para tal ação. Estamos conduzindo diálogos junto à Assessoria de Sustentabilidade da Universidade 
para estabelecer alguns protocolos quanto ao descarte. Não há definido ainda uma lista de materiais que são normalmente descartados, mas consideramos 
quaisquer itens de TIC nesse indicador. Entretanto, em função do trabalho remoto em 2020, não houve ações de descarte no período. 

 

Objetivo Estratégico - Fomentar ações de sustentabilidade através de ações ou projetos de TIC 

Indicador - Índice de itens reciclados ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 30% 20% 40%     

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 
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Objetivo Estratégico - Fomentar ações de sustentabilidade através de ações ou projetos de TIC 

Indicador - Índice de redução de impressões anuais ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 5% 4% 10% 90% Acima do máximo 

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

Sugere-se reavaliar as metas de 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

Solicitamos do comitê maiores explicações do porquê reavaliar as metas. De qualquer forma, não está clara a sugestão do comitê quanto a reavaliar as 
metas: a sugestão é para aumentar ou diminuir a meta proposta? 

 

 

Objetivo Estratégico - Fomentar ações de sustentabilidade através de ações ou projetos de TIC 

Indicador - Ações de incentivo à redução do consumo de 
energia 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 12 6 24 N/A   

Justificativa 

  

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 

  

 




