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Seminário de Avaliação e Integração – Gestão/Campi/Faculdades: 

Corresponsabilidade no Planejamento das Ações da UERN 

Seminário de Ações Continuadas de Avaliação – 

PROAD/INFRAESTRUTURA/LICITAÇÃO/PPA 

30/05/2019 (FAFIC) 

 

  Em continuidade às ações de Autoavaliação da UERN iniciada com o Seminário 

de Avaliação e Integração - Gestão/Campi/Faculdades: corresponsabilidade no 

planejamento das ações da UERN – 2018 ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2019 no 

auditório da Faculdade de Serviço Social/ FASSO - foi realizado o 4º Encontro em 30 

de maio de 2019 com apresentações da Pró-Reitoria de Administração – PROAD, 

Licitação/ Contratos e Infraestrutura sobre as ações planejadas/ captação de recursos/ 

sistematização de processos/ demandas /prioridades e desafios, em consonância com o 

PDI da UERN (2016 -2026). 

 O registro de todos os momentos de ação de autoavaliação continuada na UERN 

tem o objetivo de deixar viva a memória das discussões, sugestões e encaminhamentos, 

devendo ser lidas na totalidade, possibilitando, mesmos aos ausentes, se apropriarem 

das perspectivas apresentadas. O processo de autoavaliação institucional, desenvolvido 

sistematicamente, possibilita a interação dos diferentes setores e segmentos acadêmico-

administrativos potencializando resultados mais concretos no desenvolvimento 

institucional e social. 

  Como lembrado nas memórias anteriores, os momentos de autoavaliação 

intencionam envolver Diretores Acadêmicos (unidades/campi), Chefes de Departamento, 

Comissão Própria de Avaliação - CPA (Responsável pelas ações de avaliação continuada 

junto com a Assessoria de Avaliação Institucional - AAI), Pró-Reitorias e Diretorias 

Administrativas, na discussão sobre as ações em desenvolvimento, projeção de metas e 

os processos de planejamento de cada um dos setores em avaliação no seminário. A 

metodologia consistiu na abertura do seminário com a explanação da Assessoria de 

Avaliação Institucional da UERN, destacando a importância e objetivos do processo 



continuado de autoavaliação como dispositivo para a corresponsabilização no 

planejamento e alcance de metas estabelecidas no PDI, no plano plurianual, na agenda 

de prioridades estratégicas da UERN e, ainda, sendo realizadas as apresentações de 15 a 

20 minutos dos Órgãos/setores e posterior discussão de esclarecimentos, sugestões e 

encaminhamentos envolvendo todos os participantes.  

 Na ocasião do 4º encontro de Ações de Avaliação Continuada foi destinado à 

Comissão do PPA/UERN um espaço para a apresentação da metodologia de elaboração 

do Plano Plurianual da UERN 2020 -2023, em consonância com o Plano Plurianual do 

Governo do Estado do RN.  

 A PROAD, Licitação/ Contratos e a Infraestrutura apresentaram, 

respectivamente, os seguintes pontos: 

 

 PROAD 

 A PROAD apresentou a sistematização das demandas institucionais/celeridade 

dos processos, trazendo o procedimento dos atendimentos das solicitações para 

aquisição de bens e serviços; solicitações de abertura de processos para pagamentos de 

guias; boletos; pró-labore de avaliadores; passagens aéreas e hospedagens (devem ser 

encaminhada a PROAD com prazo de no máximo cinco dias úteis anteriores à viagem); 

diárias (devem ser solicitadas com antecedência máxima de três dias úteis); e serviços. 

As solicitações devem ser feitas em formulário padrão disponível em 

http://proad.uern.br/default.asp?item=proad-formularios. 

 Ressalta que na formalização das demandas de aquisição de novos bens, a 

PROAD encaminha uma vez por ano o formulário para que os Departamentos 

acadêmicos/unidades façam as solicitações, sendo importante atentar os prazos para que 

não seja inviabilizado a abertura do processo e sua tramitação. Com as demandas em 

mãos e após analisá-las, encaminha à licitação. 

 Ao solicitar as demandas, os Departamentos/unidades devem atentar para: 

caracterização do objeto; justificava da necessidade da aquisição; não 

superdimensionamento dos quantitaivos solicitados. 

 As solicitações para o Almoxarifado e para o Patrimônio são realizadas via site 

oficial da UERN, http://proad.uern.br/default.asp?item=proad-formularios, estando em 

processo de construção o sistema SIPAC. Após análise do pedido e autorização de 

atendimento, dada pela equipe do almoxarifado, a mercadoria é despachada, com um 

http://proad.uern.br/default.asp?item=proad-formularios.
http://proad.uern.br/default.asp?item=proad-formularios,


prazo que pode variar conforme funcionalidade do sistema, disponibilidade da equipe de 

apoio e do transporte adequado. 

Quadro I – Registro do Setor de Almoxarifado e Partimônio  

 
Quadro II – Registro de Almoxarifado e Patrimônio – Bens Patrimoniais 

 
  

 Sobre os Serviços demandados no campus central e campi avançados, como 

vigilância patrimonial; transportes; limpeza; manutenção predial; climatização 

(manutenção de ar-condicionado e equipamentos de refrigeração em geral); telefonia 

fixa; reprografia; capinagem, poda e limpeza geral de áreas verdes; dedetização e 

descupinização; esgotamento de fossas sépticas, a PROAD destacou aspectos 

considerados na ordem de prioridade de atendimento, como: situações que envolvam 

risco iminente à segurança e saúde das pessoas; cursos que estejam próximos de 

processos de reconhecimento; salas de aula e laboratórios; biblioteca e outros ambientes 

de uso geral; equipamentos sem funcionar; ambientes administrativos. Essas 

solicitações de serviços devem ser feitas no Sistema Integrado de Gestão de Serviços – 

SIGS. 

 A Pró-reitoria de administração destacou a dificuldade orçamentária dos últimos 

anos, com destaque para 2018 que teve o orçamento fechado em setembro, com vários 



contratos suspensos, ocasionando uma demanda repremida nos serviços básicos de 

manutenção.   

  No que diz respeito a manutenção predial, a PROAD apresentou os dados do 

quadro III. 

 

Quadro III - Números do SIGS, para manutenção predial, a partir de 2017, ano de 

implementação do sistema. 

 
  

 Ainda no item serviços, a PROAD destacou que atualmente a UERN possui 90% 

dos seus ambientes climatizados. São 1076 máquinas instaladas em Mossoró e demais 

campi avançados, o que demandou um número significativo de serviços de instalação e, 

gradativamente irá gerar  mais necessidade de manutenção.  

 Em relação ao serviço de transporte, a PROAD tem um departamento 

responsável pelo gerenciamento de todos os deslocamentos feitos em veículos oficiais 

da FUERN, sendos os principais para: atividades administrativas e acadêmicas; aulas 

em núcleo avançado e de campo; eventos internos e externos; transportes de materiais, 

manutenções e serviços; atividades jornalisticas e fotográficas. 

 As solicitações de deslocamento devem ser cadastradas em 

www.uerntransportes.com.br, sendo possível acompanhar o deferimento e demais 

informações das solicitações, que são analisadas e deferidas por ordem cronológica, de 

acordo com os veículos disponíveis para viagem no dia. Em caso de quantidade 

insuficiente de veículos para o dia, o deferimento atende a seguinte ordem de 

preferência: Aulas em núcleo avançados ou de campo; atividades administrativas ou 

acadêmicas; eventos externos ou internos; transporte de materiais, manutenções e 

serviços; a tividades jornalisticas ou fotográficas. 

 A frota oficial contém atualmente 62 veículos, com idade média de 08 anos, 

sendo composta por: 07  Motocicletas; 35 Carros Passeio; 14 Vans; 01 Transporte de 

Cargas; 05 Ônibus/Micro-ônibus.  Em 2019, até o mês de abril, o setor de transporte 

http://www.uerntransportes.com.br,


tem  registro de  412 deslocamentos deferidos (64,37%) e  228 deslocamentos 

indeferidos (35,63%). 

 

Licitação e Contratos 

 A apresentação da Licitação explanou sobre a Sistematização de Processos - 

Manual de Compras disponível no Portal da UERN: 

http://www.uern.br/controledepaginas/alc-solicitacoes/arquivos/4476manual_de_com 

pras.pdf, devendo ser encaminhado memorando de solicitação com justificativa do 

pedido com especificação do material e preço estimado, direcionado à PROAD (gestão 

de orçamento). Para auxiliar a consulta de materiais e serviços, a Licitação recomenda a 

consulta ao Catálogo de Materiais e Serviços – ferramenta disponível no site do governo 

federal  https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/ferramenta-de-busca-do-

catalogo. 

 De acordo com a Orientação Circular nº 007/2019 – GCG – CONTROL, de 14 

de maio de 2019, deve constar no memorando de solicitação a justificativa da real 

necessidade de aquisição/serviço, assim como definição precisa, suficiente e clara do 

objeto da contratação; existência de projeto básico ou termo de referência, na forma e 

nos casos em que a legislação o exigir; autorização do ordenador da despesa para 

abertura do processo no memorando. 

 Como pontos importantes a serem observados nos serviços de Licitação e 

Contratos, foram destacados:  

- Não indicar marca nem modelo de um determinado fabricante, exceto quando se tratar 

da identificação de um equipamento do patrimônio do instituto, em processo de 

contratação de manutenção corretiva ou preventiva;  

- A especificação completa do material ou serviço com o padrão de desempenho claro e 

preciso;  

- O procedimento de compra de material, equipamento ou prestação de serviços 

somente é realizado quando constatada a inexistência/insuficiência do material/ 

equipamento no Almoxarifado ou inexistência de contrato de prestação de serviços 

junto ao Setor de Gestão de Contratos;  

-  Casos especiais devem ser esclarecidos junto à LC;  

- Assuntos relacionados a recursos orçamentários deverão ser dirimidos com a 

PROPLAN.  

 

http://www.uern.br/controledepaginas/alc-solicitacoes/arquivos/4476manual_de_com
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/ferramenta-de-busca-do-


Infraestrutura 

A Assessoria de Infraestrutura apresentou o objetivo e atividades do setor que é 

responsável por planejar, projetar, orçar e fiscalizar as atividades relacionadas à 

Infraestrutura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, para, 

integrada aos demais setores, viabilizar a execução de obras de melhorias nas condições 

físicas de todos os campi e edificações que compõem a universidade. 

O setor tem a contribuição de profissionais da área de Arquiteturas (02, sendo 01 

Bolsista FUNCITERN/EMATER); Engenheiros Civis (05); Engenheira Eletricista (01); 

Engenheira de Segurança (01); Técnica em Edificações (01) e Técnico de Nível 

Superior (02). 

 Sobre o mapeamento das demandas e da atuação, a Infraestrutura apresentou 

como ações de sua responsabilidade a Elaboração de projetos arquitetônicos e 

projetos complementares (Desenhos técnicos; Memorial Descritivo; Maquete 

eletrônica; Renderizações de Imagens; Projeto de acessibilidade; Projeto paisagístico; 

Projeto de arquitetura de interiores (layouts); Detalhamentos construtivos; 

Especificações de mobiliário); Elaboração de orçamentos e cronogramas de obra; 

Elaboração de pareceres técnicos; Realização de visitas técnicas. 

No Departamento de arquitetura e projetos especiais, foram desenvolvidos nos 

últimos 12 meses (até maio/2019), 72 projetos, envolvendo: estudos preliminares para 

captação de recursos; projetos de arquitetura; reformas de ambientes construídos; 

reformas de layout; reformas para promoção de acessibilidade; projetos específicos de 

mobiliário; projetos paisagísticos; projetos de atualização normativa/gráfica de projetos 

antigos;  projeto desmembramentos / remembramentos de terrenos;  pareceres técnicos. 

Na engenharia, o setor é responsável por projetos de Estrutura e Fundações; 

Hidráulico; Sanitário; Águas Pluviais; Projeto elétrico. 

Na Infraestrutura também está o Setor de gestão ambiental, responsável pelo 

acompanhamento para obtenção de regularizações ambientais, urbanísticas, entre outras; 

Levantamento documental do patrimônio da universidade; Acompanhamento da 

aplicação do gerenciamento ambiental em obras; Auxílio na elaboração de Editais; 

Implementação da A3P na UERN; Gerenciamento de resíduos. 

Foi informado que a partir de maio/2019, o Departamento de Engenharia e 

Manutenção Predial passou a ser responsabilidade da Pró-Reitoria de Administração – 

PROAD, a qual cabe atender as demandas e ações referentes ao  planejamento, 

coordenação e supervisão das atividades inerentes à manutenção da estrutura física da 



Universidade; Solicitações de insumos à empresa contratada; Acompanhamento dos 

materiais fornecidos; Acompanha as solicitações pelo SIGS e, ainda; Responsável pelos 

processos de Medição do contrato de manutenção predial. O Setor de Infraestrutura 

trabalha em constante integração com a PROAD e Licitação e Contratos.  

Como prioridade para 2019, o setor destaca a intenção de dar continuidade ao 

atendimento de diligências via FNDE para viabilizar as emendas de bancada Estadual e 

Federal. Os projetos apresentados para realização com recursos de emendas já foram 

inseridos no sistema do FNDE, estando na segunda etapa que consiste em receber as 

diligências e posteriormente os repasses financeiros.  

  

Comissão de Elaboração do Plano Plurianual/UERN 

 Por ocasião do Seminário de Ações Continuadas de Avaliação, a comissão do 

PPA/UERN, explanou sobre o processo e metodologia de elaboração do PPA 2020-2023, 

destacando a importância do envolvimento de toda a comunidade acadêmica na 

construção do que se deseja para o futuro da UERN. A participação docente, discente e 

de técnicos administrativos da UERN pode acontecer de três formas: durante a consulta 

pública presencial, no dia 13 de junho no auditório da FAFIC; de forma online no site 

da UERN no link http://portal.uern.br/ppa/, até o dia 20 de junho/2019 e; no site da 

SEPLAN  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLJEhHero5l-

ENLzWZI42CfR8YN4Zb8KEQpJKrajO3fljpcQ/viewform, até o dia 30 de junho/2019. 

O PPA/ UERN, acontece em consonância ao PPA do Governo do Estado do RN, que 

planeja ações prioritárias para investimentos nos 4 anos de governo, envolvendo os 5 

eixos, a saber:  valorização da vida, segurança e paz social; desenvolvimento social, 

cultural e defesa da cidadania; garantia de direitos; desenvolvimento regional 

sustentável com inclusão; governança administrativa e financeira.  

  

DISCUSSÕES E SUGESTÕES: 

 

 As apresentações possibilitaram algumas discussões que evidenciaram a 

importância dos momentos de ações de avaliação continuada; a atenção e agilidade de 

alguns setores na resolução de demandas apresentadas pelas unidades acadêmicas e a 

necessidade de repensar encaminhamentos para melhoria de processos como: 

  - A PROAD rever os procedimentos referentes a um melhor planejamento da 

disponibilização de transportes para atividades acadêmicas e de gestão. A insatisfação se 

http://portal.uern.br/ppa/,
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLJEhHero5l-


dá em função da falta de comunicação do atendimento da solicitação ou em avisar em 

cima da hora que o transporte agendado com antecedência não poderá ser 

disponibilizado, inclusive para atividades essenciais da UERN, inviabilizando, até 

mesmo, que professores pensem em outras formas de deslocamento. Como sugestão 

para esse problema foi proposto uma unificação nas datas dos contratos de combustíveis, 

oficinas e motoristas para que em caso de problemas orçamentários não haja um 

desencontro entre esses contratos, sendo possível uma previsão do seu término; também 

foi proposto uma cota de viagem para cada unidade acadêmica.  

Outras demandas relacionadas à PROAD consistem na ausência de respostas e 

atendimento a algumas solicitações realizadas via Sistema Integrado de Gestão de 

Serviços. Considera-se necessário que o setor retorne com respostas as solicitações, 

mesmo que sejam negativas. 

  

 Presentes1: 

NOME ORGÃO/ UNIDADE 

Bruna L. Dantas de Medeiros Araújo Infraestrutura 

Cícilia Raquel Maia Leite Assessoria/ Reitoria 

Cybelle S. A. de M. Dantas Licitações/ Contratos 

Edilza Moreira Formiga SIB/ Biblioteca Central 

Eduardo Sidney A. Lima DLC 

Érica Lopes de Lima PROAD 

Érica Louise de Souza Fernandes Bezerra FAEN 

Fabiano Mendes PROEX 

Francisco Arnaldo Viana  

Francisco da Chagas de Lima Júnior FANAT 

Genivalda Cordeiro da Costa DEC/ FACEM 

Hubeônia Morais de Alencar FALA 

Jandeson Dantas da Silva UCI 

Jocelania Marinho SIB/ Biblioteca Central 

José Victor Pinheiro Azevedo DLC 

Kamila Maria L. do Nascimento PROAD 

Lady M. R. de Oliveira PROPLAN 

                                                
1 Conforme assinaturas da lista de presença 



Larissa Batista Barra DLC 

Luziana Filgueira de A. Oliveira DAIN 

Luziária Firmino Machado AGECOM 

Maísa Clari B. Mendonça Fórum de Chefes/ FANAT 

Maria Elza de Andrade PROAD 

Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro AAI 

Meyre-Ester Barbosa de Oliveira FE 

Pedro Adrião da Silva Júnior DAINT 

Pedro Eloy de Paula Farias PROAD 

Séphora Edith Nogueira PRAE 

Simone Gurgel de Brito PROAD 

Suely Souza Leal de Couto DQ/ FANAT 

Wendson Dantas Medeiros PROEG 

Wilsom Vicente da Silva DLC 

Zezineto Mendes de Oliveira Gabinete 
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ANEXO I: CALENDÁRIO DE AÇÕES CONTINUADAS DE AVALIAÇÃO 

DATA  HORÁRIO MÊS  RESPONSÁVEL STATUS 

26/02  08h às 17h Fevereiro  AVALIAÇÃO - Seminário de Avaliação e Integração – 

Gestão/Campi/Faculdades: Corresponsabilidade no Planejamento das Ações 

da UERN.  

Realizada 

27/03  08h30 às 

10h30 

Março   PROPEG – Indicadores (conceitos dos cursos de 

pós/potencialidades/desafios) (15 min); 

 DAINT – Política de Internacionalização (15 min); 

Discussão (1 hora). 

  PROEX – Indicadores (UERN socialmente referenciada/política de mo-

nitoramento e avaliação das ações de extensão institucionalizadas) (15 

min); 

Discussão (1 hora). 

Realizada 

 

29/04  08h30 às 

10h30 

Abril   PROEG – Indicadores (ocupação de vagas, fixação, evasão e inserção 

social) (15 min); 

 Biblioteca – Acervo Bibliográfico /demandas CEE (15 min); 

 DEAD – Cursos novos/desafios/oportunidades (15 min); 

 Ouvidoria – Políticas e ações (15 min); 

Realizada 

 



 DINF – Infra-estrutura tecnológica/desafios e perspectivas (15 min); 

Discussão (1 hora). 

30/05  08h30 às 

10h30 

Maio   PROPLAN – Sistematização do planejamento – desafios e possibilida-

des de captação (15 min); 

 PROAD – Sistematização do atendimento das demandas institucio-

nais/Celeridade dos processos (15 min); 

 Licitação e Contratos – Sistematização de processos (15min); 

 Infraestrutura – Mapeamento das demandas e prioridades (15 min); 

 Discussão (1 hora). 

Realizada 

 

28/06  08h30 às 

10h30 

Junho   PROGEP – Distribuição e demandas de pessoal na instituição/Política 

da fixação e formação continuada dos servidores (15 min); 

 PRAE – Permanência e Assistência Estudantil (15 min); 

 DAIN – Política de Ações Inclusivas (15 min); 

Discussão (1 hora). 

 AGECOM 

Reagendada para o 

dia 31/07 – Auditório 

da FAFIC 

31/07  08h30 às 

10h30 

Julho   PROGEP – Distribuição e demandas de pessoal na instituição/Política 

da fixação e formação continuada dos servidores (15 min); 

Agendada – 

Auditório da FAFIC 



 PRAE – Permanência e Assistência Estudantil (15 min); 

 DAIN – Política de Ações Inclusivas (15 min); 

Discussão (1 hora). 

 AGECOM 

30/08  08h30 às 

10h30 

Agosto  Convidado externo – Conselho Estadual de Educação – Sistematização dos 

processos avaliativos 

Prevista 

20/09  08h30 às 

10h30 

Setembro  Convidado externo – Inovação e Empreendedorismo na formação 

acadêmica 

Prevista 

À 

definir  

08h30 às 

10h30 

Outubro  Convidado externo – Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Prevista 

25/11  08h30 às 

10h30 

Novembro  AVALIAÇÃO - Seminário de Avaliação e Integração – 

Gestão/Campi/Faculdades: Corresponsabilidade no Planejamento das Ações 

da UERN – AVALIAÇÃO DO ANO 2019 E PLANEJAMENTO DE 2020 

Prevista 

 
 


