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ETAPA DE ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DO CICLO 

2020-2022 

 

1. Preencher o painel conforme objetivos e metas estabelecidas no PDU para os anos de 2022 e na coluna ACOMPANHAMENTO 

informar o andamento da meta e evidenciar com link para artefato que prove que a meta foi alcançada. O link de evidência pode 

ser para um arquivo localizado em uma pasta no Drive do Google ou, preferencialmente, para um arquivo postado na página 

institucional da unidade. Qualquer que seja o arquivo de evidência deverá ser salvo com a identificação do idPDE.  

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS  PDU -  2020 a 2022  

UNIDADE CONCLUÍDAS  

4 TEMA ESTRATÉGICO  

OBJETIVO  

ITEM 
IdPDE 

 
META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 
UNIDADE(S) 

RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

2019 2022 2022 
 

EVIDENCIAR 
(Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada) 

1 4.5.1 

Mapear os 
macroprocessos 
da unidade 

Não existe 
mapeamento 

Tem 100% dos 
processos 
mapeados 

 Tem 100% dos 
processos 
mapeados 

USC 
https://ufpi.br/orientacoes-sobre-as-acoes-correicionais-fluxogramas-e-notas-usc 
 

2 4.5.3 

Elaborar o 
Regimento 
Interno da USC 

Não existe 
Regimento 

Interno 

Regimento Interno 
publicado 

Regimento Interno 
Publicado 

USC 
https://ufpi.br/regimento-interno-usc 
 

https://ufpi.br/orientacoes-sobre-as-acoes-correicionais-fluxogramas-e-notas-usc
https://ufpi.br/regimento-interno-usc


OBJETIVO  

3 4.5.4 

Elaborar e 
atualizar o Plano 
de 
Desenvolvimento 
da Unidade 
(PDU) durante a 
vigência do PDI 
2020-2024 

Não existe PDU 
Regimento Interno 

publicado 

Regimento Interno 
Publicado 

USC https://ufpi.br/regimento-interno-usc 

4 4.5.5 

Implementar as 
ações descritas 
no mapa 
estratégico 

Não existe Mapa 
Estratégico 

Implementação do 
mapa 

Implementação do 
Mapa Estratégico 

USC 

file:///C:/Users/UFPI/Downloads/USC_MONITORAMENTO%20PDU%20set%202021.pdf 
 
DGOV: Realocar para o próximo ciclo do PDU, considerando a necessidade de 
avaliar a atualização. 

5 4.5.6 

Implementar as 
ações referidas 
na cadeia de 
valor 

Não existe cadeia 
de valor 

Implementação 
das ações 

Implementação 
das ações da 

cadeia de valor USC 

file:///C:/Users/UFPI/Downloads/USC_MONITORAMENTO%20PDU%20set%202021.pdf 
 
 
DGOV: Realocar para o próximo ciclo do PDU, considerando a necessidade de 
avaliar a atualização. 

6 4.5.9 

Ter página da 
USC disponível 
no site da UFPI 

Não existe 

Disponibilização 
da página com as 

informações 
relacionadas a 

atuação da USC 

Disponibilização 
da página com 
informações  

relacionadas a 
atuação da USC   

USC 

https://ufpi.br/usc 
 
 
DGOV: Realocar para o próximo ciclo do PDU, considerando a necessidade de a 
atualização constante. 

7 5.2.2 

Realização 
periódica de 
exames com os 
servidores da 
USC 

Não realizado Foi realizado 

Meta atendida, 
porém as 

servidoras  não 
realizaram os 

exames médicos 
através da UFPI  

USC DGOV: Realocar para o próximo ciclo do PDU, considerando a necessidade de 
continuidade da demanda. 

8 6.2.1 

Efetivar os 
processos de 
redução do uso 
de material de 
expediente   

Consumo de 
aproximadamente 

seis remas por 
ano 

Utilização de duas 
resmas 

Redução em 
aproximadamente 

66% USC 
DGOV: Realocar para o próximo ciclo do PDU, considerando a necessidade de 
continuidade da demanda. 

file:///C:/Users/UFPI/Downloads/USC_MONITORAMENTO%20PDU%20set%202021.pdf
file:///C:/Users/UFPI/Downloads/USC_MONITORAMENTO%20PDU%20set%202021.pdf
https://ufpi.br/usc


9 6.2.3 

Efetivar as 
medidas de 
redução de 
consumo 
relativamente a 
telefonia em 50% 

Não há 
acompanhamento 

 95%, 
aproximadamente, 
da comunicação 

da USC é 
realizada através 
de memorandos, 

e-mail’s e 
mensagens por 

whatsapp   

 95%, 
aproximadamente, 
da comunicação 

da USC é 
realizada através 
de memorandos, 

e-mail’s e 
mensagens por 

whatsapp   

USC 
DGOV: Realocar para o próximo ciclo do PDU, considerando a necessidade de 
continuidade da demanda. 

10 6.2.4 

Reduzir o uso de 
recursos 
materiais no 
âmbito da USC   

Não há 
acompanhamento 

Foi solicitado 
somente 1 tonner 
de impressora em 

14.06.2022 

Não há como 
mensurar a 

redução realizada, 
pois não havia 

acompanhamento 
do uso em 2019 

USC 
DGOV: Realocar para o próximo ciclo do PDU, considerando a necessidade de 
continuidade da demanda. 

11 6.2.2 

Efetivar medidas 
de redução de 
consumo de 
material de 
cozinha 

Não existe 
acompanhamento 

Não houve a 
utilização de 
material de 

cozinha pela 
unidade 

Foi diagnosticado 
que não houve a 

utilização de 
material de 

cozinha pela  USC 

USC DGOV: Realocar para o próximo ciclo do PDU, considerando a necessidade de 
continuidade da demanda. 

12 6.2.5 

Efetivar as 
medidas de 
redução de 
consumo no 
consumo de 
energia 

Não há 
acompanhamento 

A USC encontra-
se utilizando 

somente o mínimo 
necessário para o 

seu 
funcionamento  

A USC encontra-
se utilizando 

somente o mínimo 
necessário para o 

seu 
funcionamento , 
porém não há 

como mensurar a 
redução, tendo 

em vista a 
inexistência de 

medição do 
consumo de 

energia pela USC 

USC 
DGOV: Realocar para o próximo ciclo do PDU, considerando a necessidade de 
continuidade da demanda. 

 



 

 

 

 

 

 

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS  PDU -  2020 a 2022  

UNIDADE ATINGIDAS PARCIALMENTE 

4 TEMA ESTRATÉGICO Gestão e Governança 

OBJETIVO  

ITEM 
IdPDE 

 
META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 
 

(PDI ou PDU) 
  2019 2022 

2022 
Discriminar quantidade e  
percentual de realização 

EVIDENCIAR 
(Informar links para 

documentos que 
comprovem que a 
meta foi alcançada 

parcialmente) 

JUSTIFICATIVA 
(Informar o 

porquê da meta 
não ter sido 

atingida 
integralmente  

1 4.1.1 
(Exemplo) 

   

 

     



3     

 

     

Considerações Finais 

1. Citar as metas/objetivos, cuja conclusão será reprogramada para o PDU 2023-2024; 

2. Citar as metas/objetivos que não terão condições de serem atingidas nos anos de 2023-2024, evidenciando fatos que impossibilitem o alcance em 

sua totalidade. 

 

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS NO PDU 2020 a 2022  

UNIDADE NÃO REALIZADAS 

4 TEMA ESTRATÉGICO Gestão e Governança 

OBJETIVO   

ITEM 
IdPDE 

 
META 

CENÁRIO SITUAÇÃO 

UNIDADE(S) 
RESPONSÁVEL(IS) 

ACOMPANHAMENTO 

APOIO 

ORIGEM 
 

(PDI ou PDU) 
  2019 2022 2022 

 

JUSTIFICATIVA 
(Informar o porquê 

da meta não ter 
sido alcançada  

EVIDENCIAR 
(Informar links que 

comprovem a 
impossibilidade do 
alcance da meta. 

     

 

     

Considerações Finais 

1. Citar metas e objetivos não realizados que serão reprogramados para o PDU 2023-2024; 



2. Citar metas e objetivos que não terão condições de serem atingidos nos anos de 2023-2024 ou que não se constituem como tais para os próximos 

dois anos, devido mudanças de cenário ou políticas de ensino superior.  Evidenciem com fatos que comprobatórios.   

 

 

 

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 a USC pelo 

esforço e trabalho realizado.  

 

 


