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ETAPA DE ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DE 2022 

1. Informar os objetivos e metas definidas para 2021, conforme Plano de Desenvolvimento da Unidade 2020-2022.  

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DEFINIDAS PARA 2022 

UNIDADE  

1 TEMA ESTRATÉGICO PROMOVER UMA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA E PRINCÍPIOS INOVADORES 

OBJETIVO 
Fortalecer as boas práticas de governança, transparência da informação e gestão orientados a resultados  

 

ITEM IdPDE META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 
ORIGEM 

 

(PDI ou PDU)  ATUAL 2022 
2022 

 

CONCLUÍDA 
(Sim/Não/Par

cial) 

EVIDENCIAR 
(Informar links 

para documentos 
que comprovem 
que a meta foi 

alcançada) 

1 1.4.1 Atualização do PDU 
Existe 

PDU Publicado 
sem 

atualização 

 

Em fase de conclusão 

Comissão PDU Não 

https://proplan.ufpi.
br/index.php/comp
onent/content/articl

e?id=114 
 

DGOV: Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 

2023-2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 
 

- PDI e PDU 

OBJETIVO Institucionalizar e sistematizar programa de acompanhamento de egressos 

3 1.4.1 

Implantar programa de 
acompanhamento de egressos 

dos cursos do CTF 
 

Existe 
em 

parte 
50% 

 

Em processo de formação de 
banco de dados 

Comição Não 

 

https://ufpi.br/egress
os-ctf 

DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

- PDI e PDU 

https://proplan.ufpi.br/index.php/component/content/article?id=114
https://proplan.ufpi.br/index.php/component/content/article?id=114
https://proplan.ufpi.br/index.php/component/content/article?id=114
https://proplan.ufpi.br/index.php/component/content/article?id=114
https://ufpi.br/egressos-ctf
https://ufpi.br/egressos-ctf


continuidade da 

demanda 
 

OBJETIVO 
 
Fortalecer o ensino básico, técnico e tecnológico  
 

4 1.10.11 

No mínimo manter no CTF em 
87,2% a eficiência acadêmica 

no ensino técnico (Fonte: 
Plataforma Nilo Peçanha) 

69,8% 40% 

Em 2019 o IEA foi de 87,2%  
Em 2020 o IEA foi de 70,9%. 
Em 2021 o IEA foi de 69,8% 
Em 2022 o IEA foi de 40% 
Link de acesso ao IEA do CTF 

Docentes, 
Coordenações de 

curso e NAU 
Não 

https://ufpi.br/indice-
de-eficiencia-
academica-ctf 

DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDI e PDU 

22 1.10 

Realizar eventos acadêmicos 
na unidade 

 

Existe Permanente 

 

Manter rotina de realização de 
eventos pela Unidade 

Coordenações e 
Docentes dos Cursos 

Sim 

DGOV: Sem 

evidencias. Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDI e PDU 

24 1.10 

Promover encontros 
pedagógicos semestrais 

  
 

Dois Dois 

 

Manter a rotina de dois encontros 

Coordenações do 
Curso 

Sim 

https://ufpi.br/atas-
ctf 

DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDU 

OBJETIVO 
 
Institucionalizar prática de atualização periódica dos Projetos Pedagógicos Curriculares (PPC) com base em metodologias ativas e diretrizes do governo federal  
 

https://ufpi.br/indice-de-eficiencia-academica-ctf
https://ufpi.br/indice-de-eficiencia-academica-ctf
https://ufpi.br/indice-de-eficiencia-academica-ctf
https://ufpi.br/atas-ctf
https://ufpi.br/atas-ctf


23 1.15 

Participação em grupo de 
estudos e alinhamento dos 
PPCs 2022 dos Colégios 

Técnicos vinculados à UFPI 
 

Existe Implementado 

 

Feitas reuniões e criado grupo 
para análise do tema. 

Comissão indicada 
pela SBTT e 

Coordenações de 
Cursos 

sim 

https://ufpi.br/sebtt 

 

DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDI e PDU 

4 TEMA ESTRATÉGICO GESTÃO E GOVERNANÇA 

OBJETIVO Fortalecer as boas práticas de governança, transparência da informação e gestão orientados a resultados 

6 4.5.3 Atualizar o Regimento interno 
Existe 100% 

 

Aprovado no CAP Conselho Administrativo 
e Pedagógico do CTF 

sim 
https://ufpi.br/regime
ntos-ctf - PDI e PDU 

9 4.5.9 

Realizar atualizações 
frequentes na página eletrônica 
da unidade (no mínimo uma vez 

por mês) e ter aba especifica 
para acompanhamento do PDU 

Existe  
Atualizar no 

Mínimo uma (1) 
vez por mês 

 
 

Atividade realizada de acordo com 
demandas de comissões, 
coordenações, Direção 

 
 

Comissões, 
coordenações e Direção 

 
 

Sim 

 
https://ufpi.br/admini
stracao-ctf 
 

DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

 
 
 

- 

 
 
 

PDI e PDU 

OBJETIVO 
Implantar processo eletrônico e gestão eletrônica de documentos  
 

16 7.1.1 
Implantar em 100% os 
processos eletrônicos na gestão 
de documentos da unidade 

Existe 80% 

Todos os documentos oficiais 
disponibilizados no sítio eletrônico. 

Todos os processos são 
formatados em meio eletrônico. Direção Aministrativa Sim 

https://sipac.ufpi.br/p
ublic/jsp/portal.jsf - PDI e PDU 

6 TEMA ESTRATÉGICO SUSTENTABILIDADE 

OBJETIVO 
Atender as metas definidas no plano de sustentabilidade da UFPI  
 

https://ufpi.br/sebtt
https://ufpi.br/administracao-ctf
https://ufpi.br/administracao-ctf


11 6.2.1 
Reduzir no mínimo em 50% o 

consumo com material de 
expediente: folha A4. 

Não 
existe 

50% 

 

Em fase de elaboração 

CTF 

Sim DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDI e PDU 

12 6.2.2 

Reduzir no mínimo em 50% o 
CONSUMO com material de 

cozinha: Copos plásticos (Água 
e Café) 

Não 
existe 

50% 

 

Em fase de elaboração 

CTF 

Sim DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDI e PDU 

13 6.2.3 
Reduzir no mínimo em 30% o 
CONSUMO com telefonia fixa; 

Não 
existe 

30% 

 

Em fase de elaboração 

CTF 

Sim DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDI e PDU 

14 6.2.4 
Reduzir em 25% o CUSTO com 

serviço outsourcing de 
impressão. 

Não 
existe 

25% 

 

Em fase de elaboração 

CTF 

Sim DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDI e PDU 

15 6.2.5 
Reduzir no mínimo em 25% o 

gasto com energia elétrica. 

Não 
existe 

25% 

 

Ação em fase de elaboração pelo 
setor competente da PREUNI que 
contemplará esta unidade. CTF 

Sim DGOV: Realocar a 

demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDI e PDU 

9 TEMA ESTRATÉGICO INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO 
 
Prover e gerir os projetos de ampliação de área construída da UFPI  
 



20 9.1 

 
Criação e/ou readequação da 

estrutura física para estudantes, 
docentes, funcionários e 

laboratórios 

 

Existe Finalizada 

 

Realizada permanentemente de 
acordo com a disponibilidade 

orçamentária através contrato de 
manutenção 59/2019. 

Direção do CTF Sim 

DGOV: Sem 

evidencias.Realocar 

a demanda para o 

próximo PDU 2023-

2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

- PDU 

 
 
 

21 

 
 
 

9.2 

 
 

Melhorar o controle de entrada 
e saída do colégio 

 

 

Existe 
em 

parte 

 

Finalizada 

 

Controle feito pelo serviço de 
portaria. 

 
 

CTF 

 
 

Sim 

DGOV: Sem 

evidencias. 

Realocar a demanda 

para o próximo PDU 

2023-2024, dado a 

continuidade da 

demanda 
 

 
 
- 

 
 
- 

 

2. Considerações Finais  

 

2.1 Justificativa do porquê das metas/objetivos definidos para 2022 (no PDI ou PDU) não terem sido atingidos parcial ou 

integralmente; 

 

2.2  Discriminar as metas/objetivos definidos em 2022, pela unidade, que não foram atingidos e que serão reprogramados 

respectivamente para os anos de 2023  e 2024.  
 

• ITEM 3. Estamos aplicando formulários com egressos para formação de banco de dados, pois as turmas que finalizaram o curso só 

concluirão em dezembro/2022. A atividades preliminares do Programa é a constituição de banco de dados, pois este banco de dados 

de egressos será, a parti de 2023 semestralmente alimentado e atualizado com base na lista de formandos disponibilizada pela 

secretaria escolar. Além disso, na página dos egressos no Site CTF poderão atualizar suas informações. 

 

• ITEM 4 – O Indicie de Eficiência Acadêmica no ensino técnico ficou em 40%, muito abaixo do esperado, por conta do alto número de 

estudantes que não concluíram o curso técnico no ano correto, o índice de retenção no ciclo foi de 36,48%.  

 

 



Comentário DGOV 
 

Sugerimos aprimorar a estratificação no plano operacional das estratégias para o alcance das metas com 

o objetivo de prover uma maior eficiência e distribuição de esforços no acompanhamento anual do plano tático. 

Considerando este ser o primeiro planejamento estratégico da UFPI, que segue as recomendações das boas 

práticas de governança, orientado pelas funções de controlar, avaliar e monitorar sua execução, parabenizamos 

o CTF pelo esforço e trabalho realizado. Recomendamos que as pendência não sanadas no proximo ciclo do PDU 

referente aos anos de 2023-2024  . 

 


