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1. APRESENTAÇÃO 
_________________________________________________________________________ 

 

 Este Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019, objetiva avaliar o 

desempenho da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FUERN 

quanto ao cumprimento das metas e alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos no 

âmbito do Programa Temático n.º 0008 - Educação Superior e Tecnológica do PPA 2016-

2019, Lei n.º 10.048/2016. 

O Programa Temático em questão pertencente à diretriz “Investimento no Capital 

Humano Potiguar: educação de qualidade para todos de modo a garantir a cidadania e o 

acesso à oportunidades”, a qual é um dos caminhos definidos pelo Planejamento Tático 

do PPA 2016-2019 para desenvolver o eixo “Ampliação da Inovação e Eficiência da 

Economia Potiguar”. 

 O relatório esta dividido em 6 (seis) seções, além desta apresentação e dos seus 

anexos. Inicialmente é feita a análise do alcance dos objetivos estratégicos do Órgão 

estabelecidos no PPA, na seção 2. Em seguida destaca-se a avaliação da execução 

individual de todas as metas previstas para o exercício de 2016. Na seção 4, destaca-se a 

análise das iniciativas e grau de execução das ações orçamentárias. A avaliação setorial dos 

resultados é objeto de trabalho da seção 5, seguida da análise das restrições observadas ao 

longo de 2016. Por fim apresentam-se as recomendações do Órgão para que a Instituição 

alcance todo o seu potencial de intervenção social em suas áreas de atuação que abrange 

todas as macrorregiões do Estado, dirimindo as desigualdades regionais. 

 Este relatório cumpre ao mesmo tempo importante etapa do processo de 

planejamento, execução e avaliação da estratégia de gestão integrada adotado pelo 

Governo por meio do projeto Governança Inovadora, assim como pela UERN, ao alinhar o 

máximo possível os instrumentos de planejamento de curto, médio e longo prazo as Leis 

orçamentárias (PPA, LDO e LOA). 

 A figura 01 a seguir ilustra esse marco conceitual adotado pela UERN, ao integrar e 

fazer a passagem da estratégia de longo prazo, passando pela tática de médio prazo e 

chegando até o operacional do dia a dia. O Projeto Estratégico da FUERN integra os 

instrumentos de planejamento institucional e orçamentários. Importante que os contratos 

de gestão, que refletem as perspectivas de execução anual dos projetos estratégicos, 

possam estar representados nas leis de diretrizes e nos orçamentos anuais, ambos servindo 

de base para a execução e revisão do PPA 2016-2019. 
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Figura 01: Integração dos instrumentos de planejamento institucional e orçamentário 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do marco conceitual do projeto Governança Inovadora. 

 

De modo que reconhecemos e colaboramos com a estratégia acertada do Governo 

em promover a elaboração e execução do projeto Governança Inovadora, como marco para 

o planejamento e desenvolvimento das políticas públicas e econômicas do Estado do Rio 

Grande do Norte. 
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2. ANÁLISE DOS OBJETIVOS 
_________________________________________________________________________ 

 

Objetivo 

0307 

Fortalecer a política de ensino superior de graduação e pós-graduação, por 

meio da sua interiorização, do desenvolvimento da pesquisa, da inovação e 

da internacionalização, da assistência estudantil, da extensão universitária, da 

avaliação institucional e das ações afirmativas de inclusão, a fim de ampliar o 

acesso e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

 

O objetivo estratégico 307 da FUERN, sumariza o propósito da área de resultado 

definida como Projeto Pedagógico Institucional, do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2017-2027 – da FUERN. 

 Essa área de resultado de gestão trata dos serviços finalísticos da Instituição, o seu 

viés mais importante, uma vez que é nessa área que estão os serviços de ensino de 

graduação e pós-graduação, da pesquisa, da inovação e da extensão universitária, da 

assistência estudantil, da internacionalização, da mobilidade acadêmica e da inclusão e 

inserção social das suas políticas. 

 Em se tratando do alcance desse objetivo, que é fundamental para o 

desenvolvimento da UERN, observamos por meio do cumprimento das suas metas e 

iniciativas vinculadas, um elevado grau de eficácia e efetividade no ano de 2016. 

 Todas as 16 (dezesseis) metas vigentes e vinculadas a este objetivo foram 

alcançadas, 100%, portanto. Algumas, inclusive, superadas, antecipando resultados 

previstos para os anos subsequentes ao exercício de 2016. A seção da análise de metas 

apresenta as avaliações individuais com mais detalhes. Considerando as 45 iniciativas 

propostas para o objetivo 307, compreende-se que cerca de 89% das iniciativas foram 

executadas ou estão em fase de execução nesse primeiro ano de cumprimento do PPA. São 

resultados bastante expressivos. 

 De modo geral o ensino de graduação está consolidado com todos os cursos 

avaliados e reconhecidos pelo órgão externo de avaliação, que afere a melhoria da 

qualidade do ensino da UERN oferecido a sociedade. Sua oferta de vagas foi ampliada e o 

ensino à distância está fortalecido e em fase de expansão. Estes resultados são fruto de 

metas e iniciativas realizadas. 

 A pós-graduação, cada vez mais fortalecida e em expansão, conta com 21 

programas, 2 doutorados e 19 mestrados, dos quais 6 foram criados e implantados em 2016 

(4 acadêmicos e 2 profissionais). Assim como a pesquisa e inovação que apresentou 



 

  
Página 6 

 

  

UERN PPA 2016-2019 | Relatório Anual de Avaliação Setorial | Exercício 2016 

importantes evoluções em 2016, quanto à ampliação de projetos e grupos de pesquisa, 

produção científica e tecnológica, bolsas de pesquisa e inovação e a consolidação da 

política de inovação e empreendedorismo. 

 A assistência estudantil, como previsto nas iniciativas, foi inteiramente fortalecida. 

Foram implantadas residências universitárias próximas a campi avançado que nunca 

ofereceram esse serviço, instituiu-se e foram devidamente implantados 2 programas de 

bolsas de assistência estudantil, beneficiando centenas de alunos de baixa renda. 

Ampliaram-se as bolsas acadêmicas, como atestam as metas. A frota de veículos foi 

ampliada com aquisição de micro-ônibus e veículos de passeio para atender a mobilidade 

estudantil em atividades acadêmicas. Em parceria com a SETHAS/Governo foi implantado 

o Restaurante Popular no Campus Central da UERN em Mossoró, que atende estudantes, 

servidores e comunidade em geral. 

 A extensão universitária está cada vez mais fortalecida, institucionalizada e 

integrada aos cursos da Instituição e a sociedade. Do mesmo modo a política de ações 

inclusiva, que atualmente conta com melhores estruturas e capacidade de atendimento as 

necessidades especiais. A política de extensão universitária e a política de ações inclusivas 

atualmente estão bastante integradas à sociedade por meio de projetos e ações realizados 

com dezenas de parceiros institucionais, ampliando o alcance social da UERN. 

 O processo interno e externo de avaliação da Instituição está se aperfeiçoando e 

gerando melhores resultados para fins planejamento e avanço na gestão da UERN. 

 

Objetivo 

0308 

Modernizar e qualificar as práticas de planejamento e de gestão institucional, 

através da adoção de novas tecnologias da informação, da qualificação da 

estrutura física, do fortalecimento da política de gestão de pessoas e da 

participação democrática dos segmentos institucionais, prezando pela 

excelência no serviço prestado e um ambiente corporativo pautado na ética, 

na valorização e na profissionalização dos servidores. 

 

O objetivo estratégico 308 da FUERN, sumariza o propósito da área de resultado 

definida como Gestão Institucional, do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

2017-2027 – da FUERN. 

 Essa área de resultado de gestão trata dos serviços intermediários (meios) da 

Instituição, a sua base gerencial e institucional que ampara e torna possível a adequada 

prestação de serviços públicos finalísticos descritos no objetivo 307. Consta neste objetivo 



 

  
Página 7 

 

  

UERN PPA 2016-2019 | Relatório Anual de Avaliação Setorial | Exercício 2016 

as práticas de planejamento e gestão institucional, qualificação da estrutura física, a gestão 

de pessoas (recursos humanos) e a sustentabilidade orçamentária e financeira. 

 Em se tratando do alcance desse objetivo, que é fundamental para assegurar as 

bases da administração da Instituição, observamos por meio do cumprimento das suas 

metas e iniciativas vinculadas, um elevado grau de eficácia e efetividade no ano de 2016. 

 Da mesma forma que observamos no objetivo 307, foi alcançado no objetivo 308 

100% das metas [meta vigente tem apenas 1 (uma) para 2016] e cerca de 87% das 

iniciativas (16 ao todo) foram executadas ou estão em fase de execução nesse primeiro ano 

de cumprimento do PPA. São resultados bastante expressivos. 

 Na gestão de pessoas destaca-se a ampliação de todos os programas de valorização, 

capacitação e saúde e bem estar dos servidores. Realização de concurso público, conforme 

meta estabelecida e cumprida, assim como avanços nos processo dos planos de cargos, 

carreiras e remunerações dos servidores da Instituição. 

 Destaca-se também que as peças orçamentárias e o planejamento institucional 

(estratégico, tático e operacional) estão cada vez mais integrados e alinhados, permitindo 

melhor gerenciamento e alcance de resultados de gestão. 

Outro fator importante sobre as práticas de planejamento na FUERN é que o seu 

planejamento estratégico (PDI / longo prazo) é a peça base que foi utilizada para elaborar o 

PPA 2013-2019 (tático / médio prazo), que por sua vez vem orientando o planejamento 

anual (curto prazo) da Instituição, que a partir de 2017 trabalhará com a contratualização 

de resultados no âmbito do Projeto Governança Inovadora. Ou seja, à medida que o 

planejamento possa estar integrado, a execução anual do contrato de gestão, implicará 

também a execução do planejamento quadrienal (PPA) e decenal (PDI). 

 Na infraestrutura física, renovação da frota, climatização dos ambientes 

acadêmicos, aquisição de equipamentos e materiais, foram feitos importantes 

investimentos, mesmo com graves restrições orçamentárias e financeiras pelas quais vem 

passando as finanças do Governo do RN. Nos últimos 4 anos, em média cerca de 75% dos 

recursos aplicados em investimentos nas atividades da UERN, foi realizado com recursos 

captados pela Instituição e cerca de 25% foi realizado com recursos do tesouro Estadual. 
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 Esses dois objetivos da FUERN estabelecidos no PPA 2016-2019, assim como os 

indicadores, as metas e iniciativas que serão analisadas adiante, representam a tática de 

médio prazo para execução do planejamento estratégico da Instituição, definido em seu 

Mapa Estratégico, conforme ilustra a figura 2. 

 

Figura 02: Linha do tempo da composição do planejamento institucional da FUERN 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 O planejamento institucional da FUERN, sumarizado no Mapa Estratégico 2016-

2026, portanto, possui origem na Carta Programa Pedro & Aldo, que começou a ser 

executada em outubro de 2013. Outros insumos de planejamento somaram-se ao conjunto 

de políticas, programas e projetos da Carta Programa, foram eles o PDI 2007-2013, o 

Relatório de Transição 2013 e o Planejamento Institucional 2014. 

 Toda essa base de conhecimentos e práticas de planejamento da UERN formaram 

os fundamentos do planejamento da Instituição pelos próximos 10 anos. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI 2016-2026, no âmbito da UERN, foi elaborado ao 

mesmo tempo e integrado ao Projeto Governança Inovadora do Governo Estadual e ao 

Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. 

 Como revela a figura 02, o PPA 2016-2019 da FUERN representa o “filtro” dos 4 

(quatro) primeiros anos de execução do planejamento estratégico da Instituição. 

 

Mapa Estratégico 2016-2026 

UERN 
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3. ANÁLISE DAS METAS 
_________________________________________________________________________ 

 

 Destacamos que as metas previstas no PPA 2016-2019 estão alinhadas as metas, 

entregas e agendas de melhorias do Contrato de Gestão (Governança Inovadora) da 

FUERN para ser executado a partir de 2017. 

 Segue análise de execução individual de todas as metas previstas para o exercício 

2016 da FUERN 

 

 

 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0915 

Assegurar os processos de reconhecimento, renovação 

de reconhecimento de 100% dos cursos e o 

recredenciamento da UERN junto ao CEE/RN 

100% 100% Alcançada 

Execução 

Meta alcançada. A UERN fortaleceu as relações institucionais e administrativas com o Conselho 

Estadual de Educação – CEE/RN – e com as Unidades e Departamentos Acadêmicos, criou 

protocolos internos para assegurar os processos de reconhecimento e renovação de 

reconhecimentos dos cursos. Atuou com foco e prioridade para consolidar os aspectos 

fundamentais dos processos de avaliação: infraestrutura, corpo docente e técnico administrativo 

e desempenho estudantil. Essas iniciativas concretas permitiram alcançar o reconhecimento e a 

renovação de reconhecimentos de 100% dos cursos de graduação avaliados pelo CEE/RN no 

ano de 2016. Devido à relevância dessa temática, esta meta também é objeto de trabalho da 

UERN em seu Contrato de Gestão 2017, no âmbito do Projeto Governança Inovadora. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0936 

Criar 05 cursos de mestrado acadêmico nas diversas 

áreas de conhecimento, priorizando as temáticas 

oriundas de demandas regionais 

1 4 Superada 

Execução 

Meta superada. A UERN fortaleceu e difundiu nas Unidades e Departamentos Acadêmicos sua 

política de pós-graduação e pesquisa, estimulando e apoiando fortemente a consolidação da sua 

pós-graduação. Como resultado dessa política foram criados e implantados 4 (quatro) programas 

de pós-graduação acadêmico em nível de mestrado: Mestrado em Ciências da Linguagem; 

Mestrado em Ciências Econômicas; Mestrado em Ensino e Mestrado em Geografia.  

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0942 

Elaborar e aprovar as resoluções que viabilizarão o 

adequado funcionamento das ofertas em EaD no 

âmbito da UERN 

1 2 Superada 

Execução 

Meta superada. A política de Educação à Distância da UERN está em franco fortalecimento, 

razão pela qual foi elaborado e aprovado pelo órgão propositor os seguintes documentos: 

Estrutura Administrativa da Diretoria de Educação à Distância - DEaD e dispositivos sobre a 

Educação à Distância no âmbito da UERN no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação. 

Para 2017 essa atenção continua com novas entregas e metas no Contrato de Gestão da UERN 

que trata de ampliação de vagas e novas regulamentações. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0943 Participar de 04 mestrados profissionais em rede 1 2 Superada 

Execução 
Meta superada. Por meio da mesma estratégica descrita na meta 0936, a UERN promoveu a 

criação e implantação de 2 (dois) programas de mestrado profissional: o Programa de Mestrado 

Resultado Geral: 

100% das metas alcançadas 



 

  
Página 10 

 

  

UERN PPA 2016-2019 | Relatório Anual de Avaliação Setorial | Exercício 2016 

Profissional em Biologia (PROFBIO) e o Programa de Mestrado Profissional em Filosofia 

(PROF-FILO). 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0946 Criar 4 cursos de capacitação docente - DINTER 1 1 Alcançada 

Execução 

Meta alcançada. A capacitação docente é uma importante estratégica de fortalecimento da 

qualidade do ensino de graduação e pós-graduação, assim como da pesquisa e inovação, razão 

pela qual a UERN vem sistematicamente criando e implantando parcerias com renomadas 

instituições de ensino superior nacional para oferecer aos seus docentes em seus locais de 

trabalho, acesso a formação em nível de doutorado. Em 2016 mais uma parceria realizada e em 

pleno funcionamento é o Doutorado Interinstitucional – DINTER – em Direito, por meio de 

parceria com a UnB - Universidade de Brasília. Esta política também está alinhada com o 

Contrato de Gestão 2017 da UERN, o qual prevê entregas para novas parcerias de DINTERs. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0948 
Ampliar em 25% os projetos institucionalizados de 

pesquisa científica e tecnológica 
5% 12% Superada 

Execução 

Meta superada. Esta conquista também se deve ao fortalecimento e difusão da política de pós-

graduação e pesquisa da UERN junto as Unidades e Departamentos Acadêmicos. O número de 

projetos institucionalizados de pesquisa científica e tecnológica aumentou de 341 no ano de 

2015 para 382 no ano de 2016. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0950 
Ampliar em 30% a produção científica e tecnológica 

qualificada do corpo docente e discente 
5% 56% Superada 

Execução 

Meta superada. A quantidade de capítulos de livros, livros e artigos científicos publicados nos 

Programas de Pós-Graduação da UERN por docentes e discentes aumentou de 451 no ano de 

2015 para 704 no ano de 2016, resultando em um crescimento de 56% da produção científica e 

tecnológica. Do mesmo modo, esse resultado é fruto do fortalecimento da política de pós-

graduação e pesquisa realizado na Instituição. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0952 Ampliar em 20% a quantidade de grupos de pesquisa 5% 5% Alcançada 

Execução 

Meta alcançada. Como resultante da expansão e fortalecimento da pós-graduação e pesquisa da 

Instituição e fomento a expansão e consolidação dos grupos de pesquisa, a quantidade de grupos 

de pesquisa da UERN cadastrados no CNPq aumentou de 109 no ano de 2015 para 114 no ano 

de 2016. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0953 
Ampliar em 15% a quantidade de bolsas de iniciação 

científica e tecnológica 
3% 8% Superada 

Execução 

Meta superada. Resultado do fortalecimento dos programas institucionais de bolsas de iniciação 

científica e tecnológica internos e externos, como: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC/CNPq), Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC nas Ações 

Afirmativas – PIBIC-Af, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino 

Médio – PIBIC-EM, Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – PIBIC/UERN – e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI. O número de bolsas de iniciação científica 

e tecnológica na UERN aumentou de 171 no ano de 2015 para 184 no ano de 2016. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0954 Estruturar a diretoria de apoio à inclusão 1 1 Alcançada 

Execução 

Meta alcançada. A Diretoria de Políticas e Ações Inclusiva - DAIN - foi devidamente 

estruturada em espaço adequado e acessível no âmbito das instalações da Biblioteca Central do 

Campus Central da UERN em Mossoró, permitindo estar mais próximo e funcional aos 

atendimentos dos Cursos, dos Servidores e Alunos da Instituição. Essa meta compõe conjunto 

de ações para desenvolver a política institucional de inclusão que privilegie a inserção social no 

âmbito da UERN, tornando-a cada vez mais acessível às famílias potiguares. 
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N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0957 

Estruturar laboratórios e salas de aula para o 

atendimento especializado aos estudantes com 

deficiência 

1 1 Alcançada 

Execução 

Meta alcançada. Na própria sede da DAIN, foi estruturado espaço para atendimento 

especializado em: a) atendimento pedagógico; b) atendimento de serviço social; c) atendimento 

para deficiência auditiva; d) atendimento para deficiência visual; e) atendimento psicológico. 

Preenchendo importante lacuna na política de inclusão da Instituição. Alinhado ao PPA, o 

Contrato de Gestão da UERN prevê para 2017, a implantação e estruturação do laboratório 

especializado a surdos e cegos em espaço próprio. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

0964 

Elaborar e normatizar a política de extensão para 

implementação nos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC’s) 

1 1 Alcançada 

Execução 

Meta alcançada. A Política de Extensão Universitária foi devidamente elaborada e normatizada, 

contemplando a implementação de 100% dos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC’s. Essa 

meta também está alinhada com entregas do Contrato de Gestão da UERN para o ano de 2017, 

em que se fortalece e expande o caráter socialmente referenciado das políticas públicas 

extensionistas da Instituição para a sociedade. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

1223 

Ampliar e fortalecer 100% dos programas de 

capacitação e consolidação de ações voltadas à saúde 

e bem estar dos corpos docente e técnico-

administrativo 

25% 100% Superada 

Execução 

Meta superada. São 3 (três) os programas que se refere a meta: 1) Programa de Capacitação e 

Treinamento (vários cursos); 2) Programa de Assistência ao Servidor (Saúde e bem estar e Uern 

por elas; acompanhamento psicossocial) e 3) Programa de Benefícios Sociais (Plano de saúde e 

Consultório odontológico). Todos os três grandes programas foram ampliados e fortalecidos em 

2016, atendendo um total de 3.321 beneficiados. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

1233 

Ofertar 10 cursos de especialização nas diversas áreas 

de conhecimento para atender demandas de 

capacitação profissional 

2 10 Superada 

Execução 

Meta superada. Foram ofertados os seguintes cursos de especialização | pós-graduação lato 

sensu: direito público (Mossoró); gestão do capital humano; gestão de pessoas; gestão pública 

(Natal); direito público (Natal); gestão pública (Pau dos Ferros); international finacial reporting 

standards e normas brasileiras de contabilidade; ensino e aprendizagem de língua inglesa; 

pedagogia dos esportes coletivos nas escolas; gestão de segurança pública e cidadania. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

1234 
Capacitar em nível de doutorado 100 servidores 

docentes e técnicos da UERN 
25 25 Alcançada 

Execução 

Meta alcançada em setembro de 2016. Resultado fruto das ações do Programa de Capacitação 

Docente da UERN, com incentivos que criam condições para que os servidores da UERN 

alcancem suas capacitações em instituições nacionais e internacionais. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 

1235 
Capacitar em nível de mestrado 40 servidores 

técnicos da UERN 
10 18 Superada 

Execução 

Meta superada. Destaque importante que é a própria UERN quem está promovendo a 

capacitação dos seus servidores em nível de pós-graduação stricto sensu, uma vez que todos os 

servidores foram capacitados nos cursos de mestrado ofertados pela UERN. 

N.º METAS 
Previsto 

2016 

Realizado 

2016 

Situação 

2016 
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0708 
Realizar concurso público para docentes e técnicos da 

FUERN 
1 1 Alcançada 

Execução 

Meta alcançada. Como parte da política de fortalecimento e valorização da gestão de pessoas, 

visando a melhor prestação de serviços educacionais no âmbito do ensino, pesquisa e extensão 

universitária, a UERN realizou o concurso público de provas e títulos para servidores técnicos 

administrativos e docentes, para reposição de vagas originadas de aposentadorias e óbitos 

conforme editais n.° 001/2016-FUERN e n.° 002/2016-FUERN. 

 

METAS REPACTUADAS 

0908 
Reduzir em até 20% os índices de evasão, retenção e reprovação nos cursos de Graduação 

da FUERN 

Execução 

Meta repactuada por ocasião da revisão do PPA realizada em 2016. Entretanto, manteve-se a 

meta final de reduzir em 20% os índices de evasão, retenção e reprovação nos cursos de 

Graduação da FUERN até 2019, período de execução do PPA 2016-2019. 

0913 Alcançar o conceito 4 do Índice Geral de Cursos – IGC/INEP/MEC até 2019 

Execução 

Meta repactuada. Objetiva-se alcançar esse conceito em 2019, conforme descrição do texto da 

meta. A marcação do número 1, previsto para 2016, foi um erro material do próprio SIAF, que 

automaticamente considerou que a meta seria cumprida já em 2016. Essa questão foi corrigida 

por ocasião da revisão de metas do PPA 2016-2019 realizada em 2016. 

0938 
Implantar 03 novos cursos de doutorado em programas stricto sensu em fase de 

consolidação 

Execução 

Meta repactuada em 2016, por ocasião de revisão de metas do PPA realizada em 2016, porém se 

mantem a meta final de implantar 03 novos cursos de doutorado em programas stricto sensu em 

fase de consolidação até 2019, período do PPA. O doutorado previsto para ser implantado em 

2016, fora implantado ainda em 2015. Para este ano, 2017, está previsto a implantação de outro 

doutorado acadêmico o âmbito da UERN. 

0940 
Elevar o conceito de 40% dos programas stricto sensu existentes na UERN, considerando 

sua sustentabilidade acadêmica 

Execução 

A avaliação quadrienal da CAPES dos programas de pós-graduação ocorrerá apenas em 2017, 

de modo que a meta precisou ser repactuada por ocasião da revisão do PPA realizada em 2016. 

Entretanto mantem-se o requisito de elevar o conceito de 40% dos programas stricto sensu 

existentes na UERN até 2019. 

0885 
Implantar na FUERN, até 2016, sistema de gestão para resultados com acompanhamento 

em plataforma eletrônica 

Execução 

Meta repactuada em 2016, por ocasião da revisão de metas do PPA realizada em 2016. A 

implantação desse sistema se dará em 2017, alinhado com agenda de melhorias do Contrato de 

Gestão 2017 da FUERN. 

0905 
Institucionalizar 100% das políticas e práticas que favoreçam a sustentabilidade da 

FUERN 

Execução 

Meta repactuada em 2016, por ocasião de revisão de metas do PPA realizada em 2016, porém se 

mantem a meta final de institucionalizar 100% das políticas e práticas que favoreçam a 

sustentabilidade da FUERN até 2019, período do PPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Página 13 

 

  

UERN PPA 2016-2019 | Relatório Anual de Avaliação Setorial | Exercício 2016 

4. ANÁLISE DAS INICIATIVAS E DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
_________________________________________________________________________ 

 

No âmbito do Objetivo Estratégico nº 307 da FUERN, foram estabelecidas 45 

(quarenta e cinco) iniciativas para o período 2016-2019, entretanto apenas 1 (uma) com 

ação orçamentária vinculada. 

Trata-se da iniciativa sobre o fortalecimento das ações de assistência estudantil, 

particularmente as voltadas para obras/construções de residências universitárias, 

restaurantes universitários e centros de convivências. 

A ação orçamentária 2016 da FUERN relativa a essa iniciativa é a 15711 – 

Construção de Instalações para o Fortalecimento da Assistência Estudantil, que não 

registrou êxito em sua execução direta. 

A maior parte dos recursos previstos era de convênios, particularmente da 

expectativa de captação de recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil para 

as Instituições de Educação Superior Públicas Estaduais – Pnaest, que a UERN possui 

direito adquirido, muito embora ainda não repassado pelo Ministério da Educação – MEC. 

Espera-se que esse repasse possa ocorrer em 2017. 

Dado essa adversidade na disponibilização de recursos, as ações precisaram passar 

por adaptações quanto a sua execução. Mesmo não podendo construir residências e 

restaurantes universitários, a UERN realizou parcerias importantes para instalação de 

restaurante popular no Campus Central em Mossoró, em parceria com a SETHAS/Governo 

e instalou residências universitárias em campi avançados, serviço que nunca foi oferecido 

aos estudantes fora do Campus em Mossoró. Esta ação foi possível a partir de uma arrojada 

otimização de despesas em que se reduziram cerca de 60% as despesas com locações de 

prédios administrativos. Com isso foi possível estabelecer novos serviços com redução de 

despesas. A ação orçamentária utilizada para instalar as novas residências universitárias, 

porém, foi a 22950 – Manutenção e Funcionamento. 

De modo geral, avalia-se que cerca de 89% dessas iniciativas foram executadas ou 

estão em fase de execução no exercício 2016. Como o período de execução do PPA 

estende-se até 2019, a FUERN buscará alcançar a totalidade da sua execução, uma vez que 

são essenciais para o alcance das metas estabelecidas. 

 As iniciativas que compõem o objetivo estratégico n.º 307, são iniciativas que 

tratam das políticas e ações da gestão do ensino de graduação e pós-graduação, da pesquisa 

e inovação, da extensão universitária, mobilidade acadêmica e assistência estudantil, 
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atendimento especializado e inclusão, planos de carreiras, e parcerias institucionais para 

promover e realizar o projeto pedagógico institucional da UERN. Uma apresentação mais 

detalhada por bloco de política pública dessas iniciativas foi apresentado na seção de 

avaliação dos objetivos, justamente por ter como fruto da execução das iniciativas o 

alcance das metas e do próprio objetivo. 

 Ao longo da execução do exercício fiscal e do acompanhamento da execução do 

planejamento institucional do PPA, foi possível identificar a necessidade de promover 

alguns ajustes na destinação de ações orçamentárias para compor o objetivo de n.º 307, 

vinculadas a outras iniciativas. 

No âmbito do Objetivo Estratégico nº 308 da FUERN, foram estabelecidas 16 

(dezesseis) iniciativas para o período 2016-2019, das quais 10 (dez) possuem ações 

orçamentárias vinculadas. 

De modo geral, avalia-se que cerca de 87% dessas iniciativas foram executadas ou 

estão em fase de execução no exercício 2016. Como o período de execução do PPA 

estende-se até 2019, a FUERN buscará alcançar a totalidade da sua execução, uma vez que 

são essenciais para o alcance das metas estabelecidas e do objetivo estratégico definido. 

As iniciativas que compõem o objetivo estratégico n.º 308, são iniciativas que 

tratam das práticas de planejamento e gestão, da sustentabilidade orçamentária e 

financeira, gestão de pessoas, infraestrutura física e tecnológica e democratização da 

gestão junto aso segmentos institucionais. 

Uma apresentação mais detalhada por bloco de política pública dessas iniciativas 

foi apresentado na seção de avaliação dos objetivos, justamente por ter como fruto da 

execução das iniciativas o alcance das metas e do próprio objetivo. 

Quanto à execução orçamentária com recursos do tesouro estadual e operação de 

crédito PROINVEST (Fonte 100 e 146), necessária ao cumprimento das iniciativas e dessa 

forma ao alcance das metas e do objetivo estratégico, observa-se que as ações 

orçamentárias vinculadas às iniciativas e classificadas como investimentos alcançaram um 

percentual de execução de 53%, representando em valores a cifra de R$ 6.220.861,38, 

comparado aos valores inicialmente aprovados/atualizados para 2016, que somaram R$ 

11.635.000,00. 

A UERN, por meio de captação direta de recursos (convênios e emendas federais) 

executou R$ 1,4 milhões de reais em investimento ao longo de 2016, aplicando-os em 

obras e aquisição de equipamentos, mobiliários e ampliação de sua frota de veículos. Esse 
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desempenho colaborou diretamente para o êxito na execução das iniciativas e alcance das 

metas e objetivos vinculados. 

Ao final do exercício de 2016, mesmo com a complementação de investimentos 

diretos realizados pela UERN com recursos captados, registou-se um déficit de R$ 3,3 

milhões de reais em investimentos na UERN com recursos do tesouro estadual. 

Quanto à iniciativa 01564 – Ampliação e valorização do quadro de servidores, que 

possui como ação orçamentária a 22951 – Encargos com Pessoal, destaca-se a aprovação e 

execução de orçamento necessário para realização de concurso público para recompor os 

quadros de servidores (professores e técnicos administrativos) originados de 

aposentadorias e falecimento, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO SETORIAL DOS RESULTADOS 
_________________________________________________________________________ 

 

 A FUERN estabeleceu para o quadriênio 2016-2019, um universo de 33 (trinta e 

três) metas vinculadas aos seus dois macro objetivos estratégicos no âmbito do Programa 

Temático n.º 008 – Educação Superior e Tecnológica. 

 Desse universo de metas para os 4 (quatro) anos do Plano Plurianual, foram 

definidas 23 (vinte e três) para apresentarem os primeiros resultados parciais já no 

exercício de 2016. As outras 10 (dez) com prazos para os anos subsequentes. 

Durante a primeira revisão do PPA realizada em 2016, 6 (seis) dessas 23 (vinte e 

três) metas foram repactuadas em termos de prazo, projetando-as para os anos 

subsequentes. 

Dessa forma, este Relatório Anual apresenta resultados de desempenho para 17 

(dezessete) metas acadêmicas e administrativas da FUERN, distribuídas nas áreas de 

ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e inovação, extensão universitária, inclusão 

e inserção social e gestão de pessoas. Todos os órgãos da Administração Superior da 

FUERN, Pró-Reitorias e Diretorias diretamente vinculadas ao Gabinete da Reitoria, 

participaram da execução de políticas, programas, projetos e ações que contribuíram com 

as entregas de serviços essenciais à sociedade materializados nas metas definidas e 

alcançadas no exercício de 2016. 
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Na descrição individual de análise das metas apresentado na seção 3 (Análise das 

Metas), pode-se aferir as políticas, programas, projetos e ações desenvolvidos para o 

alcance das metas. 

O quadro geral de resultados revela que 100% das metas vigentes para o ano de 

2016 foram cumpridas pela FUERN. Em alguns casos as metas foram superadas, 

antecipando resultados previstos para os anos posteriores a 2016. 

 Como consequência natural desses resultados os indicadores de desempenho de 

atuação direta da FUERN no programa temático 0008 – Educação Superior e Tecnológica, 

alcançaram avanços importantes, principalmente o indicador 0076 – Taxa de cobertura de 

pessoas com mais de 25 anos com ensino superior, que registrou um aumento de 29%, 

indicando que no Rio Grande do Norte houve um importante incremento nesse nível de 

escolaridade que é fundamental para o desenvolvimento do estado. 

 

Quadro 01: Indicadores do Programa Temático 0008 - Educação Superior e Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIAF. 
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 Dados do IBGE/PNAD revelam que entre o 4º trimestre de 2014 e o 1º trimestre de 

2017, o percentual de pessoas ocupadas no estado cresceu 20% para quem possui ensino 

superior completo ou incompleto, enquanto para o nível de instrução até o fundamental 

completo, registrou severa queda na ocupação de emprego de – 18%. 

 A UERN possui papel fundamental nessa estratégia de desenvolvimento, 

principalmente por atuar em todas as macrorregiões do estado, contribuindo diretamente 

para dirimir as desigualdades regionais. Atualmente está em formação na instituição mais 

de 11.400 pessoas em nível superior (dos quais cerca de 75% são oriundos de escolas 

públicas, portanto, a população mais carente) e mais de 15.100 quando consideramos os 

cursos de graduação, pós-graduação e cursos de curta duração. A UERN, portanto, 

intervém diretamente na construção do principal fator econômico do desenvolvimento, o 

capital humano, responsável por transformar a vida das famílias e da sociedade. 
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6. ANÁLISE DAS RESTRIÇÕES 
_________________________________________________________________________ 

 

 Algumas questões merecem destaque quanto a restrições que dificultaram um maior 

alcance dos objetivos do programa temático, são elas: 

 

Gerencial e Licitatórias: 

 A UERN não dispõe de autonomia gerencial para praticar licitações na modalidade 

de registro de preço. Esta modalidade licitatória está concentrada na Secretaria de 

Estado de Administração. A restrição em questão dificulta e causa atrasos na 

aquisição de bens e serviços importantes a manutenção e funcionamento da 

Instituição. 

 

Orçamentárias, Financeiras e Judiciais: 

 Registramos o retardamento na abertura do orçamento anual, que tem dado causa a 

uma sequencia de atrasos temporais nos trâmites das despesas públicas da 

Instituição, que por sua vez impacta em riscos reais de implicações legais e 

administrativas para os ordenadores de despesa, bem como compromete a adequada 

prestação de serviços a sociedade. 

 A ausência de autonomia de gestão financeira do órgão, assim como o não 

cumprimento da programação financeira da UERN pelo Governo, ou seja, a não 

liberação de pagamentos, tem provocado a paralização dos serviços oferecidos 

pelos fornecedores e prestadores de serviços, comprometendo o desenvolvimento 

de todo o potencial dos serviços educacionais, de pesquisa, inovação e extensão 

universitária. 

 Ao mesmo tempo, essa questão tem gerado uma série de judicializações de 

despesas que resultam em bloqueios de contas específicas de convênios e contratos 

da UERN não relacionadas às obrigações do Estado. 

 Esta problemática tem consequências, inclusive, na vedação de captação de mais 

recursos externos pela UERN. 
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7. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO 
_________________________________________________________________________ 

 

Registramos inicialmente os avanços no planejamento e estratégias de execução e 

avaliação do PPA adotados pelo Governo/SEPLAN. Essa metodologia tem permitido 

alinhar os instrumentos de planejamento institucional e as leis orçamentárias do Estado. O 

projeto Governança Inovadora consolidará, certamente, essa estratégia. 

 As recomendações do Órgão estão em sintonia com as restrições observadas na 

seção anterior. 

 Dessa forma destacamos: 

 A necessidade da UERN dispor de autorização legal por meio de decreto estadual, 

para praticar a modalidade de registro de preços e alcançar mais eficácia, eficiência 

e efetividade em sua prestação de serviços a sociedade potiguar. 

 Que o Governo estabeleça cronograma e realize abertura e execução do orçamento, 

sem restrições nos anexos, dentro do 1º bimestre de cada ano. 

 O cumprimento da programação financeira de repasse mensal é, entretanto, a 

problemática mais grave e que já atinge todas as naturezas de despesas (pessoal, 

custeio e investimentos), de maneira que está comprometendo os serviços básicos 

da Instituição restringindo-a em sua missão institucional que é promover o 

desenvolvimento do Estado dirimindo suas desigualdades regionais, razão pela qual 

a UERN apresentará projeto de autonomia de gestão financeira e patrimonial, já 

previsto em sua Resolução n.º 034/2016-CONSUNI-UERN, que trata do Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI 2016-2026, na Lei n.º 10.101/2016, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do Estado, LDO 2017, na Lei n.º 10.048/2016, Lei do 

Plano Plurianual - PPA 2016-2019 e na Lei n.º 10.049/2016, que aprovou o Plano 

Estadual da Educação, PEE 2015-2025. 
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