PDI 2022-2026

RELATÓRIO
DE PESQUISA

Comitê de Governança,
Integridade e Transparência CGIT

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
DIRETORIA DE GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Equipe de apoio e elaboração
Comissão Executiva do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2022-26

Walber Lins Pontes
Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Transparência-PPGT
E-mail: pontes.walber@ufma.br

Aline Alvares Melo
Diretora de Gestão, Modernização e Transparência-DGMT/PPGT
E-mail: aline.melo@ufma.br

Susan Sousa Silva
Chefe da Divisão de Organização e Modernização InstitucionalDOMI/DGMT/PPGT
E-mail: susan.silva@ufma.br

Letícia Salazar Serra
Assistente em Administração da Divisão de Organização e Modernização
Institucional-DOMI/DGMT/PPGT
E-mail: leticia.serra@ufma.br

Ellen Lucia Rodrigues da Silva
Assistente em Administração da Divisão de Organização e Modernização
Institucional-DOMI/DGMT/PPGT
E-mail: ellen.lucia@ufma.br

Stella Maris Albuquerque e Sousa
Auxiliar em Administração da Divisão de Organização e Modernização
Institucional-DOMI/DGMT/PPGT
E-mail:albu.stella11@gmail.com

Os resultados apresentados neste Relatório tem por base a percepção
dos respondentes, não refletindo qualquer manifestação ou juízo de
valor da Comissão Executiva do PDI 2022-2026.
As respostas foram tratadas de forma impessoal, de forma a não
relacionar as mesmas com os dados de seus respectivos respondentes.
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PROCEDIMENTOS DE COLETA:
Para a coleta, foram disponibilizados
questionários pela Plataforma Google
Forms, e enviados por e-mail para os
integrantes do Comitê de Gestão,
Integridade e Transparência.
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PÁGINA 4

Sobre o software utilizado
Utilizou-se o software IBM SPSS 23
para as análises das variáveis
quantitativas contínuas.
O SPSS Statistics 23 é um software
de análise de dados quantitativos
discretos ou contínuos que
permite realizar análises
descritivas, medidas de posição
(tendência central e separatrizes) e
variabilidade (variável única ou
duas variáveis) e análises
inferenciais.
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AMOSTRA
A amostra corresponde à 73,68% do
universo de pesquisa, o equivalente a 14
membros do Comitê.
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ANÁLISES
Corpus textual
As análises qualitativas da pesquisa
foram realizadas pelos analistas da
Comissão
Executiva,
de
forma
manual.
Resultados da escala
Itens da escala:
1. Propósito claro e público
2. As ações realizadas pela Universidade traduzem o resultado de um
planejamento estratégico
3. Os gestores e colaboradores sabem qual o aproveitamento dos
objetivos e das metas definidas na Instituição
4. Os objetivos e metas são desdobrados em todos os níveis de
trabalho da Instituição

Itens da escala

1,09 DP*
0,96 DP*
0,94 DP*
1,25 DP*

*DP: medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados,
ou seja, quanto menor o desvio padrão, mais homogênea é a amostra.
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RESULTADOS
QUANTITATIVOS

Os resultados revelaram que os
integrantes do CGIT concordaram que
as ações da Universidade traduzem o
planejamento estratégico, que os
atores conhecem o aproveitamento
dos objetivos e metas definidos pela
Instituição e que as pessoas se
envolvem no processo de busca por
resultados.

Por conseguinte, a justificativa para
os menores valores na escala pode
ser resultado da pouca sincronia
entre o Plano de Desenvolvimento
Institucional
e
as
ações
desenvolvidas pela Universidade, de
modo
que
as
pessoas
não
conseguem traduzir o que está
descrito no Plano para o contexto
prático.
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Ademais,
esse
distanciamento
teórico-prático pode revelar que
está faltando acompanhamento e
controle
do
planejamento
realizado com relação ao que vem
sendo executado, e que falta
sensibilizar os funcionários quanto
à
instrumentalidade
e
materialidade do Plano.
Dentre os itens da escala, o
primeiro
obteve
a
maior
pontuação,
embora
tenha
apresentado o maior nível de
desvio padrão, indicando que a
maior parte dos membros do CGIT
acredita que o propósito da
Instituição esteja claro.

PÁGINA 8

RESULTADOS
QUALITATIVOS
Os membros do CGIT discorreram sobre os tópicos abaixo-relacionados:
Propósito
A UFMA possui um propósito claro e público. Na visão do CGIT,
qual seria esse propósito?

Desafios
Quais os três principais problemas da UFMA, no momento?
(Em ordem decrescente de importância - do mais importante
para o menos importante)

Estratégias
Na percepção do CGIT, de que forma a construção das
estratégias na Instituição poderia ocorrer de forma mais
colaborativa?

Serviços
Quais serviços realizados pela UFMA precisam de maior
atenção no momento?

Planejamento
Na sua opinião, quais serviços poderiam ser planejados de
forma a reduzir o impacto de custos para a UFMA?

Objetivos Estratégicos
Os objetivos estratégicos da UFMA, para o próximo
quinquênio, deveriam priorizar quais serviços? Justifique.

Possíveis Dificuldades
Quais fatos ou eventos podem impactar negativamente, de
forma a impedir ou dificultar que a Universidade alcance esses
objetivos?
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Propósito
A UFMA possui um propósito claro e público.
Na visão do CGIT, qual seria esse propósito?

A respeito do propósito da UFMA, observa-se que as respostas deram destaque
para a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão como plataforma de
desenvolvimento social, econômico e humano, pois a Universidade tem
como fim, construir uma sociedade crítica, justa e equânime, oferecendo seus
projetos, oficinas virtuais, etc., com metas definidas em todos os setores, para
assim, construir uma educação melhor em diferentes níveis e área do saber.
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Desafios
Quais os três principais problemas da UFMA,
no momento? (Em ordem decrescente de
importância - do mais importante para o
menos importante)
E dos problemas que a UFMA atravessa neste momento, os respondentes
destacaram os 3 principais:

1

Poucos recursos financeiros/orçamentários
(escassez, redução e orçamento insuficiente);

2

Recursos humanos (mal distribuídos, dificuldade
de mensuração de produtividade, recursos
humanos insuficientes, ausência de ofertas de
vagas para docentes e técnicos-administrativos);

3

Estratégia (envolvimento entre os diversos setores
da UFMA, melhoria da digitalização de canais com
a sociedade, comunicação, ausência de
planejamento estratégico, pouco conhecimento
dos processos institucionais, processos
burocráticos, burocracia residual e analógica num
mundo cada vez mais virtual).
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Estratégias
Na percepção do CGIT, de que forma a
construção das estratégias na Instituição
poderia ocorrer de forma mais colaborativa?
Os respondentes destacaram:
incentivo à participação dos diversos segmentos da Instituição, com
caráter inclusivo da sociedade;
necessidade de diálogo mais próximo entre os setores da UFMA com os
técnicos-administrativos, docentes e discentes para debates/discussões
sobre assuntos estratégicos, com ações conjuntas;
Estabelecimento de metas da instituição e divulgação aos servidores para
acompanhamento dos indicadores quali-quantitativos e promoção da
conscientização da necessidade de elementos de avaliação.
Demais sugestões dos membros do CGIT: composição de grupos de trabalhos
(GT´S) específicos, reuniões on-line, uso de ferramentas como “Design
Thinking”, formulários, fóruns, ferramentas digitais, campanhas de divulgação
das estratégias junto à comunidade, consultas públicas, etc.
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Serviços
Quais os serviços realizados pela UFMA
precisam de maior atenção no momento?
No tocante aos serviços realizados que mais precisam de atenção no
momento:
o destaque se dá em torno do pilar das atividades-fim da Instituição:
ensino, pesquisa e extensão.
Algumas sugestões:
incentivos a bolsas concedidas para discentes;
fortalecimento do EaD;
ênfase em pesquisa e inovação realizadas para a sociedade;
pesquisas voltadas para a pandemia da COVID-19 (coronavírus) e
ações voltadas para o pós-pandemia como modelo de gestão e apoio a
toda a comunidade;
necessidade de aulas híbridas, e com incentivo a fornecer condições
igualitárias de acesso a ferramentas para o ensino e trabalho remotos;
necessidade de reavaliação dos cursos que precisam de maior apoio
haja a vista as suas demandas e rever a oferta de tais cursos à luz da
perspectiva de mercado, atualizados de acordo com as mudanças
tecnológicas e sociais.
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Serviços no tocante a
RH e Infraestrutura
No que trata sobre recursos humanos:
assistência

psicológica:

aos

servidores

com

serviços direcionados à saúde mental de todos.
progressão dos docentes feitos de forma manual:
indicou-se uma implantação no módulo SIGRH
para

progressão

agilizando

os

fluxos

dos

processos.

No aspecto físico e de manutenção:
Sugeriu-se:
infraestrutura predial e energia
alternativa;
No aspecto físico e de manutenção, sugeriu-se infraestrutura predial e energia alternativa.
Acompanhamento
denodespesas
no os contratos de gastos fixos, tais como:
Acompanhamento
de despesas
que trata sobre
tocante
aos água,
contratos
gastos
limpeza,
conservação,
energia, de
telefone,
e incluindo a manutenção de equipamentos.
fixos,
tais
como:
limpeza,
conservação,
água,
energia,
telefone, e incluindo a manutenção
de equipamentos.
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Planejamento
Na sua opinião, quais serviços poderiam ser
planejados de forma a reduzir o impacto de
custos para a UFMA?
As sugestões registradas abordam a observância quanto:
adequado uso da energia elétrica, água e recursos naturais. Da energia
elétrica, houve indicação de energia solar (sistema de geração fotovoltaica) e
lâmpadas com sensores de presença.
Do uso da água, sugeriu-se a sua reutilização nos processos de limpeza e
conservação da Universidade, concorrendo, assim, para otimização do
usufruto dos mesmos e redução do consumo.
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Planejamento: RH e atividades
administrativas e de
manutenção
No âmbito dos recursos humanos:
revezamento de escala de servidores e incentivo ao
serviço administrativo remoto;
reorganização de rotinas, redução de rotinas
burocráticas, adoção de serviços digitais, tais como
assinaturas e certificados, com abandono de
processos e documentos analógicos, metodologias
para gerenciamento de tarefas;
otimização da mão-de-obra terceirizada e integração
entre pessoas; promoção de capacitação de
servidores através da EaD com parcerias com outras
instituições;
incentivo à utilização de materiais individuais (para
diminuiçaõ do uso de descartáveis);
implantação de TaxGov (aplicativo de serviço de
transporte de deslocamento funcional de servidores e
colaboradores).

No tocante às atividades administrativas e de manutenção:
As sugestões para redução de custos passa pela:
otimização de uso de materiais descartáveis;
revitalização de uso dos espaços mais antigos, com possibilidade
de aluguel desses espaços para empresas públicas ou privadas;
redução de uso de telefonia, fotografia, Xerox, e impressões em
geral com incentivo ao uso de tecnologia de comunicação
através de aplicativos de conversação;
processo licitatório mais eficiente recorrendo às parcerias com
outras instituições, observando a aquisição de produtos e
serviços de qualidade. Além disso, o uso de técnicas, processos e
tecnologias mais limpas e econômicas devem ser estimuladas.
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Objetivos
Estratégicos
Os objetivos estratégicos da UFMA, para o
próximo quinquênio, deveriam priorizar quais
serviços?
Para o quinquênio, as prioridades listadas são voltadas para a excelência do
ensino, plataforma EaD, pesquisa, extensão, inovação, internacionalização,
tecnologia e informação, enfatizando:
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas;
aumento da oferta de cursos de graduação, mestrados e doutorados
profissionais;
acompanhamento dos egressos com relação ao mercado de trabalho;
transformação das etapas e serviços da UFMA em digitalizáveis até o ano
de 2023, com serviço de UFMA Inteligente, com alimentação de base de
dados;
investimento em recursos humanos também foram recomendadas,
fomentando a capacitação com intuito de tornar eficiente os processos e
demandas de trabalho;
Gestão de Pessoas e Comunicação como serviços essenciais para atender
a toda sociedade;
O serviço da Infraestrutura é citado como serviço voltado para melhorias
de sistemas operacionais e melhor adequação dos espaços;
sustentabilidade socioambiental, como fator de redução de custos e
melhoria da imagem perante a sociedade.
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Possíveis
Dificuldades
Quais fatos ou eventos podem impactar
negativamente, de forma a impedir ou
dificultar que a Universidade alcance esses
objetivos?
Dos impactos negativos que podem impedir ou dificultar que a UFMA alcance
seus objetivos, foram listados:
restrições e/ou limitações orçamentárias, baixo investimento público,
resultado não alinhado com a estrutura de governança, dentre outros.
Dos fatores de recursos humanos, destacam-se:
a falta de gestão participativa com os técnicos-administrativos;
resistência dos docentes em seguir com trabalhos remotos;
dificuldade dos servidores no uso das ferramentas tecnológicas;
limitação da compreensão estrutural e dos atos organizacionais;
metas inalcançáveis;
má distribuição dos servidores; e
a falta de compromissos ou baixa produtividade destes.
No aspecto da gestão:
ausência de planejamento estratégico, plano de metas, e de indicadores de
acompanhamento, com exequibilidade das metas, objetivos e previstos;
Registrou-se, ainda, a possibilidade de diminuição do diálogo com a
comunidade acadêmica.
Indicou-se também a ausência dos direcionamentos políticos no pais, que pode
inibir as demandas próprias da Universidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Variáveis Quantitativas
Os membros do CGIT apresentaram ,
em sua maioria, ideias diferentes entre
si nas respostas.
Propósito
Apresentaram uma visão clara sobre o
propósito da IES.

Recursos e Estratégia
A falta de recursos e estratégia foram
apontados como maiores problemas
para a gestão.
Objetivos e metas
Objetivos e metas claras foram
apontados como sugestões para
formas mais colaborativas das ações.
Redução de Custos e Tripé Sustentável
Redução de custos e o tripé sustentável
(economia, ambiente e social) também
surgiram aspectos relevantes que
devem ser considerados.
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