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1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE

Vinculada diretamente à Reitoria, a Secretaria -Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI) tem como atribuição
coordenar e dirigir as atividades relativas à elaboração, acompanhamento e avaliação dos processos de planejamento e desenvolvimento
institucionais. O Secretário-Geral acumula as funções de Pesquisador/Procurador Institucional, que realiza interlocução com o MEC em
nome da Universidade e é responsável pela atualização de diversos sistemas de informação ligados ao Ensino Superior, e de Autoridade
responsável pelo monitoramento da implementação da Lei de Acesso à Informação na UFSCar.

A SPDI responde pela modernização da estrutura administrativa, avaliação e inovação de processos administrativos, incluindo a
padronização de nomenclaturas e siglas oficiais das unidades da UFSCar. Responsabiliza-se, também, pela captação, organização, análise
e disseminação de dados e informações oficiais sobre a Universidade, alimentando diversos sistemas, efetuando atualizações cadastrais
de fluxo contínuo (inclusive a atualização da Carta de Serviços ao Cidadão) ou sob demanda como, por exemplo, o Serviço de
Informação ao Cidadão (SIC).

A SPDI é responsável, ainda, pela elaboração de relatórios anuais de gestão e de prestação de contas, além de contribuir com dados e
informações para compor outros relatórios, como é o caso da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Em 2019 foi incorporada a
implantação e coordenação da Gestão de Risco, Integridade e Controles Internos à SPDI.

Cabe à SPDI, como unidade de apoio à Reitoria, contribuir para o desenvolvimento de programas e projetos especiais, inclusive, aqueles
que envolvam pesquisas e estudos que contribuam com a Gestão e a Avaliação institucionais, relativas aos órgãos executivos, tanto de
apoio administrativo, quanto acadêmico ou de natureza completar, além de comissões permanentes e unidades multidisciplinares.

A SPDI possui estrutura compacta, com 3 subunidades: o Departamento de Desenvolvimento Institucional (DeDI), o Departamento de
Informações Institucionais (DeInfo) e o Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (DIRC) e atua com 4
servidores lotados e mais 2 em exercício. DeDI e DeInfo atuam em conjunto, em função das demandas.

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS E ATIVIDADES DA UNIDADE

 

Em conformidade com suas atribuições, a SPDI, vem desenvolvendo suas atividades nas seguintes frentes: 1) Planejamento e
acompanhamento das ações no nível estratégico; 2) Interlocução com o MEC; 3) Organização e fornecimento de dados e informações
institucionais; 4) Prestação de Contas; 5) Gestão da Estrutura Organizacional e 6) Gestão de Risco, Integridade e Controles Internos.

 

2.1 Planejamento e acompanhamento das ações no nível estratégico

Desde 1992, antes mesmo de ser uma exigência do Ministério da Educação (MEC), a UFSCar utiliza o Plano de Gestão como
instrumento para orientar as ações dos dirigentes e das unidades vinculadas à Reitoria, e para tanto, adotou uma linha teórica de
Planejamento Estratégico Situacional (PES), desenvolvida por Carlos Matus, economista Chileno e disseminador do planejamento
estratégico situacional influenciando os países da América Latina na adoção de uma sistemática de planejar que difere do planejamento
tradicional.

A UFSCar realiza planejamentos estratégicos desde 1992, antes do Decreto nº. 5.773, de 9 de maio de 2006, que normatiza o processo de
regulação das IFES e exige a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O PDI da UFSCar é de 2004 e teve sua
última atualização aprovada em 2013, com horizonte de planejamento para 10 anos, estando em vigor. A construção do PDI contou com
ampla participação da comunidade, que expressou seus compromissos fundamentais e sua visão compartilhada sobre o futuro da
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Universidade.

A partir do PDI, as equipes de gestão elaboram seus Planos Estratégicos que se fundamenta nas metodologias de Diagnóstico
Estratégico, Planejamento Estratégico Situacional (PES) e na Busca de Futuro, já utilizados na própria UFSCar e em outras
universidades. O acompanhamento do Plano ocorre em reuniões periódicas com os responsáveis pelos Objetivos e Ações, para
identificar os resultados obtidos e, se for o caso, as correções do Plano.

Como a metodologia do PDI na UFSCar consolidou-se antes do Decreto 5773, que estabelece critérios para o PDI, é necessária a
elaboração do PDI-MEC, documento embasado no PDI e que atende aos requisitos do MEC para a regulação do ensino superior.

A UFSCar, nas últimas décadas, adotou uma prática de elaborar um plano de gestão para nortear as ações a serem desenvolvidas durante
os 4 anos de gestão. Esse plano leva em consideração o PDI e a Carta Programa da Equipe Gestora da UFSCar.

A partir dos Planos da universidade, unidades podem desenvolver projetos específicos, destinados ao cumprimento dos objetivos
institucionais, denominados Projetos de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) a serem executados no âmbito da UFSCar com a
colaboração da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI.UFSCar, com base no que dispõe a
legislação a respeito dos Projetos de Desenvolvimento Institucional, em especial a Lei nº 8.958/1994, o seu decreto regulamentador e,
adicionalmente, o disposto na Resolução CONSUNI nº 816/2015., de 25 de junho de 2015. No período de implantação do ProDIn coube
à SPDI, à ProAd e à FAI.UFSCar, conjuntamente, articular a disponibilização de informações sobre a sua elaboração, exequibilidade e
finalização, de forma a facilitar a sua execução. Cabe à SPDI, também, a emissão do parecer técnico sobre a conformidade de cada plano
setorial com os objetivos institucionais bem como a análise dos relatórios finais, descrevendo as metas e ações efetivamente atingidas e
apresentando os indicadores almejados quando da sua proposição.

Como documento complementar, é atualizado anualmente o Relato Institucional, disponível em: http://www.spdi.ufscar.br, em
atendimento à Nota Técnica nº 14, de 2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC. Este documento permite atualizar algumas informações,
que se apresentam defasadas, uma vez que a abertura no sistema e-MEC permite que o gestor faça a inserção de um novo PDI que só
ocorrerá em 2 situações: I) quando da criação ou recredenciamento de campus; II) quando decorre mais de 12 meses entre a data que a
universidade protocola uma solicitação de abertura, reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso e a data marcada para
receber a comissão de avaliação.

A SPDI atua ainda no auxílio ao planejamento de unidades da UFSCar, conforme sua disponibilidade.

 

2.2 Interlocução com o MEC

Na UFSCar, o Secretário-Geral da SPDI atua como canal de interlocução com o MEC exercendo as funções de Pesquisador Institucional
e Procurador Educacional Institucional, ambos conhecidos do PI.O PI é responsável por interagir com o MEC fornecendo informações
sobre a instituição e consultando o ministério quando esclarecimentos sobre o ensino superior são necessários. Além de outras questões
pontuais, a atuação do PI envolve a operaçionalização dos Sistemas e-MEC, ENADE e Censup.

 

Operacionalização do Sistema e-MEC

A SPDI, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) faz, anualmente, o acompanhamento do sistema e-MEC quanto à
abertura e período de vigência dos ciclos avaliativos (desde 2013, as atividades de regulação seguem cronograma estabelecido para
atender aos ciclos avaliativos do MEC), protocolando os processos de autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação,
bem como os processos de credenciamento e recredenciamento de campus, quando for necessário. O Sistema e-MEC visa o
acompanhamento dos processos de Credenciamento e Recredenciamento de Instituições de Educação Superior e de Autorização,
Reconhecimento, e Renovação de Reconhecimento de cursos e Aditamentos, que regulam a educação superior no Brasil e solicitam, além
da sua abertura, o acompanhamento dos processos. Foram realizadas outras atividades de regulação, como a atualização de dados
cadastrais dos cursos de graduação, dos regimentos e Projetos Pedagógicos (PPCs) e da composição da Comissão Própria de Avaliação
(CPA).

 

Operacionalização do Sistema ENADE

O ENADE é um Sistema eletrônico de inscrição dos estudantes ao Exame Nacional de Desempenho. O Sistema ENADE coleta dados
dos estudantes habilitados a realização do Exame no sistema e-MEC. A SPDI participa do Enade de duas formas: mantendo os dados
cadastrais dos cursos de graduação atualizados no sistema e-MEC e realizando o enquadramento dos cursos participantes, de acordo com
cada ciclo avaliativo, nas áreas correspondentes. As atividades de acompanhamento dos processos do ENADE, inerentes a validações ou
manifestações sobre as informações e indicadores - Cálculo Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos (IGC) - estão hoje
centralizadas na Pró-Reitoria de Graduação.

 

Coordenação da participação da UFSCar no Censo da Educação Superior e sistema Censup

O Censo da Educação Superior é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de educação superior (IES) que
ofertam cursos de graduação e sequencias de formação específica, além de seus alunos e docentes. Coordenado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) vinculado ao MEC, o Censo tem como objetivo oferecer à comunidade
acadêmica e à sociedade em geral informações detalhadas sobre a situação e as grandes tendências do setor. Os resultados do Censo
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subsidiam o planejamento e a avaliação de políticas públicas, além de contribuir no cálculo de indicadores de qualidade como o Cálculo
Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos (IGC). Para as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), o Censo tem
importância estratégica pois com base em seus dados é calculada a Matriz de Orçamento de Outros Custeios e Capital, a Matriz OCC,
utilizada pelo MEC como instrumento de distribuição anual de recursos orçamentários destinados às Universidades Federais. A SPDI
coordena a atuação da UFSCar no Censo, juntamente com Secretaria Geral de Informática (SIn) e a Pró-Reitoria de Graduação
(ProGrad).

 

2.3 Organização e fornecimento de dados e informações institucionais

A SPDI, através do Departamento de Informações Institucionais (DeInfo), é a unidade administrativa responsável pelo fornecimento de
informações institucionais às comunidades interna e externa à UFSCar, para o atendimento de órgãos governamentais e de controle
(MEC, CGU, TCU) e para atendimento às solicitações provenientes do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Com o fornecimento de
informações institucionais por meio da criação do e-SIC e da criação da Carta de Serviços, a UFSCar tem contribuído para a
disseminação da cultura de transparência na administração pública.

A SPDI, ao longo do tempo, tem feito a interlocução com diferentes órgãos públicos, principalmente do sistema federal. Esta ação requer
a elaboração de orientações e o fornecimento de informações institucionais, de acordo com as demandas internas e externas.

 

Gestão do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é responsável por atender os pedidos de acesso à informação feitos à UFSCar com base na
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação). O SIC é executado na UFSCar pelo DeInfo/SPDI. O e-SIC,
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, foi desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU). O SIC/UFSCar,
a exemplo de outras entidades do Executivo Federal, conta com o e-SIC, que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe
pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada.

Considerando ainda a Lei 12.527/2011, também é de competência do SIC, a classificação ou desclassificação de qualquer documento ou
informação com o grau de sigilo reservado no âmbito da Universidade Federal de São Carlos. Até o momento, a UFSCar não possui
nenhuma informação classificada.

 

Manutenção da Carta de Serviço ao Cidadão

A SPDI mantém atualizada a Carta de Serviços ao Usuário, que encontra-se disponível na página da UFSCar e da SPDI
(http://www.spdi.ufscar.br/documentos/arquivos/carta-de-servicos-2019-2020), tendo como objetivo informar a todo cidadão sobre os
serviços prestados pela Universidade, bem como os canais de acesso aos mesmos e os horários de atendimento dos setores da Instituição,
primando, assim, pela qualidade no atendimento, conforme dispõe o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017. A referida Carta visa,
também, fortalecer a relação da administração pública com os cidadãos, constituindo-se em mais um canal de divulgação dos serviços
prestados pela universidade, de forma a torná-los conhecidos, disseminados e apropriados pela sociedade.

 

Acompanhamento dos Rankings de Universidades

Nos últimos anos, tornaram-se mais conhecidos, do público acadêmico e da população em geral, os rankings de avaliação de
universidades. À medida que ganham reconhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade, esses rankings tornam-se instrumentos
importantes para formação da reputação e visibilidade externa da instituição. Também são geradores de indicadores que podem ser
aproveitados em processos de avaliação e planejamento institucional. Há uma gama de rankings, elaborados por diferentes organizações
e com diferentes objetivos e critérios. Destacam-se o Ranking Universitário da Folha de São Paulo (RUF) focado nas universidades
nacionais, e os rankings internacionais, com abrangência mundial e da América Latina, da Times Higher Education (THE) e da
Quacquarelli Simonds (QS). A SPDI reúne a partir de diversas fontes na universidade e processa dados para fornecimento aos Rankings
THE e QS. Também acompanha os resultados divulgados, gerando notícias e análises para as comunidades internas e externas. Os
resultados dos rankings estão presentes no capítulo 1 deste relatório.

 

2.4 Prestação de Contas

Alimentação do Sistema e-Contas

O e-Contas é o sistema utilizado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal para fazer a prestação de contas anuais ao
Tribunal de Contas da União (TCU), em cumprimento ao artigo 70 da Constituição Federal.

Tendo em vista a apreciação da proposta orçamentária de 2019, ao acompanhamento e à fiscalização orçamentária a que se referem o art.
70 e o inciso II do § 1o do art. 166 da Constituição Federal, é assegurado aos membros e órgãos competentes dos Poderes da União,
inclusive ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal e à Controladoria-Geral da União, o acesso irrestrito, para
consulta, os dados e informações institucionais.

A responsabilidade pelo fornecimento de dados institucionais e dados contábeis tem sido atribuída ao chefe da Divisão de Finanças e
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Contabilidade e ao Secretário e ao Secretário Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais.

Cabe à SPDI a coordenação e elaboração dos relatórios anuais para prestação de contas. Na UFSCar, são elaborados 2 relatórios:
Relatório de Gestão, que deve ser encaminhado ao TCU conforme conteúdo pré-estabelecido envolvendo planejamento, governança,
gestão de risco, resultados de gestão, alocação de recursos e demonstrações contábeis, e Relatório de Atividades, que abrange as
atividades realizadas pelas unidades ligadas à administração superior. Os relatórios são analisados pelo Conselho de Curadores antes de
publicação e encaminhamento ao TCU.

 

Produção de Indicadores para a prestação de contas para o TCU

Pela Decisão n° 408/2002, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a seleção e a apuração de indicadores que pudessem retratar
aspectos relevantes do desempenho das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), que passaram a fazer parte integrante do
Relatório de Gestão.

O objetivo da inclusão dos indicadores no Relatório de Gestão é a construção de uma série histórica para acompanhar a evolução de
aspectos relevantes do desempenho de todas as IFES, o que poderá indicar, ao longo dos anos, a necessidade de aperfeiçoamentos em
áreas específicas, ou mesmo a correção de eventuais disfunções. As informações gerenciais extraídas desse acompanhamento deverão
servir de subsídio para selecionar áreas a serem estudadas com maior profundidade pelos órgãos de controle interno e externo e, assim,
auxiliar no acompanhamento do desempenho com a finalidade de aprimorar a gestão das IFES.

O conjunto de informações gerenciais demandadas pelo TCU é formado por nove indicadores sobre o alunado (graduação e pós-
graduação), servidores (docentes e técnico-administrativos), conceitos dos cursos de pós-graduação e informações financeiras, a saber:

a) Custo Corrente da IFES / Aluno Equivalente;

b) Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente;

c) Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente;

d) Funcionário Equivalente / Professor Equivalente;

e) Grau de Participação Estudantil;]

f) Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação;

g) Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação;

h) Índice de Qualificação do Corpo Docente; e

i) Taxa de Sucesso na Graduação;

j) Taxa de Sucesso na Pós-Graduação.

Cabe à SPDI a responsabilidade de coletar os dados, realizar os cálculos dos indicadores que deverão ser informados no sítio do TCU e,
posteriormente, incluídos no Relatório de Gestão. A SPDI também é responsável pela disponibilização do memorial de cálculo destes
indicadores às auditorias interna e externa.

 

2.5 Gestão da Estrutura Organizacional da UFSCar

A estrutura organizacional da universidade deve responder dinamicamente às demandas e às condições do ambiente em que a instituição
está inserida, sendo natural a necessidade de atualizar e adequar a estrutura, criando, extinguindo ou realocando unidades, servidores e
atribuições.

O acompanhamento, controle e divulgação das mudanças ocorridas na estrutura organizacional é um desafio não só no âmbito da
UFSCar como de toda a administração federal. O Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão criou o Sistema de
Informações Organizacionais do Governo Federal (SIORG) para formalização da estrutura organizacional de suas unidades e na UFSCar
a SPDI tem feito a atualização do sistema, com a inclusão da estrutura e funções, embasada em portarias e resoluções publicadas no
diário oficial ou internamente.

 

2.6 Gestão de Riscos

Criado em 2018 o Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (DIRC), tem por finalidade orientar os gestores
da Universidade em relação à política de integridade e governança pública e controles internos de gestão. Também orienta os gestores a
identificar e gerenciar riscos, mapear e acompanhar os processos, planejar, coordenar e orientar matérias relacionadas à Gestão de Riscos
nos quatro campi da UFSCar.

Em sua atuação a SPDI faz uso de diversos sistemas apresentados na Tabela 1
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Tabela 1: Sistemas utilizados pela SPDI, com descrição, responsáveis e endereço

Sistema Descrição Responsável 2º
Usuário Endereço

e-MEC

O e-MEC é um sistema eletrônico de
acompanhamento dos processos que
regulam a educação superior no Brasil.
Todos os pedidos de credenciamento e
recredenciamento de instituições de
educação superior e de autorização,
renovação e reconhecimento de cursos,
além dos processos de aditamento, que são
modificações de processos, serão feitos
pelo e-MEC. As instituições podem
acompanhar pelo sistema o trâmite do
processo no ministério que, por sua vez,
pode gerar relatórios para subsidiar as
decisões. A alimentação desse sistema é
realizada pela SPDI com a colaboração da
ProGrad e das coordenações dos cursos.

PI Antonio
Carlos http://emec.mec.gov.br/

Censup

O Censo da Educação Superior reúne
informações sobre as Instituições de
Ensino Superior (IES), seus cursos de
graduação presencial ou a distância, cursos
sequenciais, vagas oferecidas, inscrições,
matrículas, ingressantes e concluintes,
além de informações sobre docentes, nas
diferentes formas de organização
acadêmica e categoria administrativa. Os
dados são coletados anualmente a partir do
preenchimento de questionários, por parte
das (IES), e por importação de dados do
Sistema e-MEC. Durante o período de
preenchimento do questionário, os
Pesquisadores Institucionais (PI) podem
fazer, a qualquer momento, alterações ou
inclusões necessárias nos dados das
respectivas instituições. Após esse
período, o Inep verifica a consistência dos
dados. O sistema do Censo é então
reaberto para conferência e validação dos
dados pelas IES. Passado esse período de
validação ou correção das informações
prestadas pelas IES, o Inep realiza rotinas
de análise na base de dados do Censo, para
conferir as informações. Após essa fase de
conferência, em colaboração com os PI, o
Censo é finalizado. Os dados são
divulgados e a Sinopse Estatística é
publicada. Depois disso não pode mais
haver alteração nas informações, pois
passam a ser estatísticas oficiais. A
alimentação desse sistema é realizada pela
SPDI com a colaboração da SIn.

PI Nadine http://sistemascensosuperior.inep.gov.br/

ENADE

O objetivo do Sistema Enade é coletar e
disseminar informações dos participantes e
dos cursos em que estão matriculados. É
também o principal meio de comunicação
entre a Diretoria de Avaliação da
Educação Superior (DAES/INEP) –
responsável pela organização do Enade –,
as IES e os estudantes inscritos. Portanto, a
orientação é de que o Sistema Enade seja
constantemente consultado.

PI Nadine http://enade.inep.gov.br
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Fale
Conosco

Sistema para solicitação de serviços do
MEC, principalmente para resolução de
problemas técnicos no acesso aos sistemas
ENADE, CENSO e EMEC. ATENÇÃO, é
preciso direcionar a demanda para o canal
correto senão demora demais. ENADE e
CENSO são INEP; EMEC é SERES.

PI Antonio
Carlos

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-
supervisao-da-educacao-superior-seres/fale-conosco

SEB

O Sistema Educacional Brasileiro (SEB) é
um cadastro preenchido e atualizado por
instituições de educação básica (educação
infantil, ensino fundamental e ensino
médio) e de educação superior, federais,
estaduais e municipais, públicas e
privadas.

PI Nadine http://seb.inep.gov.br/seb/

ApoiaSUS

Sistema de cadastro de alunos de
Medicina, Farmácia, Enfermagem e
Fisioterapia para enfrentamento ao
Coronavirus

PI  http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/

e-Contas
(TCU)

entrega do relatório anual de gestão ao
TCU Secretário Antonio

Carlos
http://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm
https://portal.tcu.gov.br/contas/e-contas/

SIMEC Envio de indicadores de gestão para o
TCU Secretário Antonio

Carlos http://simec.mec.gov.br

SIORG

Sistema de Informações Organizacionais
que faz a gestão e divulgação da estrutura
organizacional do governo federal,
UFSCar inclusive. Neste sistema são
registradas as unidades organizacionais,
suas mudanças e CDs, FGs e FCCs
associadas. O SIORG opera com crescente
integração com o Siape, operado pela
ProGPe, e com o novo sistema EORG.

Secretário Fabio
Silvatti https://siorg.planejamento.gov.br/

Ranking
THE

preenchimento de dados para elaboração
do Ranking THE Secretário  https://secure.timeshighereducation.co.uk/wur/portal

Ranking
QS

preenchimento de dados para elaboração
do Ranking QS Secretário  https://qs-hub.qs.com/

e-SIC

O Sistema Eletrônico do Serviço de
Informações ao Cidadão (e-SIC) permite
que qualquer pessoa, física ou jurídica,
encaminhe pedidos de acesso à
informação, acompanhe o prazo e receba a
resposta da solicitação realizada para
órgãos e entidades do Executivo Federal.
O cidadão ainda pode entrar com recursos
e apresentar reclamações sem burocracia.
A SPDI é responsável pelo recebimento e
encaminhamento das solicitações às
unidades competentes, tendo a
responsabilidade de resposta das mesmas.

Autoridade de
Monitoramento
da LAI

Nadine  

Fala.br Nova plataforma que vem substituindo o
eSIC, e que integra o SIC e a Ouvidoria

Autoridade de
Monitoramento
da LAI

Nadine https://sistema.ouvidorias.gov.br/
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SiapeNet

O SIAPEnet é o site do Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos
(SIAPE) do Ministério do Planejamento. É
utilizado pela SPDI para homologação de
férias dos servidores da unidade.
Instruções sobre como usar estão no email
enviado para secretario.spdi@ufscar.br,
por Sistema Ferias
<ferias@sistemas.ufscar.br> em
05/10/2017. É preciso logar no sistema a
cada duas semanas no máximo para a
senha não caducar.

Secretário e
chefias

Leandro,
Antonio
Carlos

http://www.siapenet.gov.br

SEI Sistema para tramite de documentos Secretário Nadine Sei.ufscar.br

Drive
SPDI

Espaço na nuvem da UFSCar no serviço
Google Drive para compartilhamento e
arquivamento de documentos

Secretário Nadine Drive.google.com

Site SPDI  Secretário Nadine http://www.spdi.ufscar.br/login

Email
SPDI

spdi@ufscar.br Email oficial da SPDI para
comunicação interna e externa à UFSCar.
Acessado por todos os servidores

Nadine Antonio
Carlos http://webmail.ufscar.br

Email
Secretário
SPDI

secretario.spdi@ufscar.br Email para
contato direto com Secretario da SPDI.
Usado para comunicações do Secretario,
registra os assuntos tratados e serve de
memória para futuros Secretários

Secretário e
chefias Nadine http://webmail.ufscar.br

Email
SIC

sic@ufscar.br. Email para encaminhar as
solicitações recebidas via e-SIC para os
setores responsáveis

Nadine Nadine gmail

Conta
Google

secretario.spdi@gmail.com Conta do
Google para uso dos serviços Google
Analytics e Google Drive. Não é utilizado
como email. Google analytics UA-
105935088-1

Secretário Leandro http://www.google.com

 

 

3. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO PERÍODO NOV/2016 A NOV/2020

Atualização dos procedimentos e instrumentos (planilha, instruções) de cálculo dos indicadores de desempenho do TCU, para
melhorar a precisão dos indicadores e atender a Auditoria Interna.
Aprimoramento da elaboração dos Relatórios de Atividades e de Gestão, que apresentaram as seguintes melhorias: atualização dos
procedimentos de cálculo dos indicadores de desempenho do TCU para conformidade com a legislação, incorporação de mais
indicadores de rankings universitários – um pedido do Conselho de Curadores, disponibilização de dados dos últimos 4 anos em
volume à parte e convergência de conteúdos entre os dois relatórios visando futura unificação.
Aprimoramento dos processos de coleta e tratamento de dados para fornecimento aos Rankings de Universidades QS e THE, junto
com SRInter.
Acompanhamento dos indicadores do TCU, Censo da Educação Superior, Rankings Universitários e UFSCar em Números, para
fornecimento à gestão e divulgação nos Relatórios de Atividades e Gestão.
Implantação do Sistema de Informações Organizacionais (SIORG), com atualização da estrutura organizacional e sua
representação, além da integração do SIORG com o novo EORG e o SIAPE, operado pela ProGPe.
Aprimoramento do Serviço de Informação ao Cidadão, com aumento dos atendimentos.
Revisão do processo de fornecimento de dados ao Censo da Educação Superior, em conjunto com SIn e DiGRa/ProAd.
Criação do Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (DIRC) em 2018.
Aprovação da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (PGIRC) em 2019.
Elaboração do Plano de Integridade em 2020.
Elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) em 2020.
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Elaboração do Relatório Anual de Avaliação e Monitoramento da Lei de Acesso à Informação 2019, em 2020.

 

4. AÇÕES EM ANDAMENTO

Conclusão do novo site da SPDI
Acompanhamento de projetos ProDIn
Acompanhamento de processos de ajuste da estrutura organizacional
Acompanhamento de processos com a Auditoria Interna referentes aos procedimentos de cálculo de indicadores para o TCU,
implantação da Gestão de Riscos, transparência, acompanhamento da prestação de contas da UFSCar, acompanhamento da gestão.

 

5. PONTOS PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIAL

Os processos de recredenciamento institucional e de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso superiores, presenciais ou
a distância, protocolados no eMEC foram sobretestados (prorrogados) pelo período de 1 ano pela Portaria MEC 796 de 2 de outubro de
2020. Há no momento 1 processo de recredenciamento institucional, 7 de renovação de reconhecimento de curso e 2 de reconhecimento
de curso.

A nova equipe tem a oportunidade de eliminar a existência de duas versões do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-UFSCar e
PDI-MEC) uma vez que o PDI UFSCar, atualizado pela última vez em 2013 tem horizonte de duração de 10 anos. A partir de 2022 a
UFSCar poderá ter um novo e único PDI, elaborado com participação ampla da comunidade e adequado às diretrizes do MEC. Esse
cenário é uma sugestão que caberá à nova equipe gestora decidir como agir. No entanto, será necessário elaborar um PDI-MEC
temporário, o mais breve possível, para dar suporte aos processos junto ao MEC.

Os Planos de Dados Abertos e de Integridade e a Política de Gestão de Riscos são recém implementados na UFSCar e são temas que vem
recebendo especial atenção dos órgãos de controle, como CGU e TCU. As iniciativas ocorridas até o momento precisam ser continuadas
e os servidores da SPDI estão a par do que precisa ser realizado.

A Transparência no relacionamento entre as Universidades Federais e as Fundações de Apoio Institucional também é tema de especial
atenção do TCU. No caso da UFSCar e da FAI.UFSCar, a FAI encontra-se em situação mais adequada que a UFSCar no atendimento dos
quesitos de transparência. O relacionamento estreito entre UFSCar e FAI, por exemplo com o reitor da Universidade sendo o presidente
da Fundação e o relacionamento de exclusividade da UFSCar com a FAI, levaram a UFSCar a apoiar-se em informações detidas pela
FAI sobre os programas e projetos em parceria, o que não satisfaz o TCU.

São muitos os desafios para os próximos anos. O maior deles talvez seja aprimorar sua atuação em uma gama diversificada de assuntos
contando com equipe reduzida.

 

6. PREPARATIVOS FINAIS

Nos colocamos à disposição para o processo de transição.

Os servidores lotados na SPDI possuem acesso aos sistemas e podem auxiliar o novo Secretário a providenciar seu acesso.

 

 

Leandro Innocentini Lopes de Faria
Secretário-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais
 

Documento assinado eletronicamente por Leandro Innocentini Lopes de Faria, Secretário(a) Geral, em 15/10/2020, às 07:55,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0256057 e o código CRC C7CA183D.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.018052/2020-22 SEI nº 0256057 
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