
JULHO/2009

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRADE SANTANA – UEFS

1ºCICLO
PERÍODO: 05/05/2009 a 15/07/2009

VERSÃO NONONO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEBUNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS



GOVERNADOR DO ESTADO
Jaques Wagner
SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DABAHIA – SAEB
Manoel Vitório Silva Filho
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS
José Carlos Barreto de Santana

REALIZAÇÃO
EQUIPE DEAUTO-AVALIADORES
Alessandra Silva Barros Araújo – GEFIN/PROAD
Ana Patrícia Maia dos Santos Almeida – ASPLAN
Antônio de Macêdo Mota Júnior – ASPLAN
Celismara Gomes da Silva – CUCA
Elizia Priscila S. de Oliveira – OBSERVATÓRIO ANTARES
Gil Mário Lopes S. de Carvalho – PROGRAD
Helimara D’Anunciação Brasileiro – GERAD/PROAD
Maria Lúcia de Oliveira – ASPLAN
Marisa Lima Pedreira – ASPLAN
Vandson de Oliveira Nascimento – UNDEC
Valéria Santana de Freitas – GABINETE DA REITORIA
GRUPO DEDESENVOLVIMENTOORGANIZACIONAL
Antônio de Macêdo Mota Júnior – ASPLAN
Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira – ASPLAN
Claudio Cledson Novaes – PPPG
Jucineide Gonçalves Moreira – PROEX
José Raimundo Oliveira Lima – UNDEC
Marcos Luciano Brasileiro de Azevedo – AEI
Paulo Cesar da Rocha Poppe – OBSERVATÓRIO ANTARES
Rossine Cerqueira da Cruz – PROAD
Saulo José dos S. Rocha – DAA/PROGRAD



ASSESSORIA TÉCNICA

SUPERINTENDÊNCIA DEGESTÃO PÚBLICA – SGP/SAEB
Victor Emmanuel Maia Fonseca
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DAGESTÃO – CPG/SGP
João Humberto de Araújo Torreão
ASSESSORIA TÉCNICA – CPG/SGP
Rafael Castro Mello Carvalho
Maria de Fátima Freitas Sampaio
Milton de Sousa Coelho Filho



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 05
2 INTRODUÇÃO 06
3 METODOLOGIA 06
4 RESULTADOS OBTIDOS 07
5 CONSIDERAÇÕES 07
6 RECOMENDAÇÕES 08
7 ANEXOS 09



5

APRESENTAÇÃO
A atual gestão da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

destaca-se por adotar um modelo democrático e participativo, com foco na
responsabilidade pelo uso dos recursos públicos, cujos pilares encontram-se
apoiados nas seguintes diretrizes: Excelência Acadêmica; Interação entre a
Universidade e a Sociedade; Financiamento e Gestão para Sustentabilidade;
Valorização dos Servidores Técnico-administrativos e Docentes; e a Assistência
Estudantil. Estas diretrizes dão direcionamento a importantes processos como a
Estatuinte, a Avaliação Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional, o
Planejamento Estratégico e o Orçamento Participativo, que devem ser geridos de
maneira integrada.

Em março de 2009, a UEFS aderiu ao Plano Diretor de Gestão do Estado
da Bahia (PDG), coordenado pela Secretaria da Administração – SAEB, que é
baseado nos princípios do Modelo de Excelência em Gestão Pública e visa à
disseminação de tecnologias de gestão adequadas à realidade de cada
organização, contribuindo para o desenvolvimento destes e de outros processos
institucionais. Neste sentido, a Equipe de Auto-avaliadores e o Grupo de
Desenvolvimento Organizacional – GDO apresentam o Relatório de Auto-Avaliação
da Gestão – 1º Ciclo.

Avaliar a gestão de uma instituição pública significa verificar o grau de
aderência das suas práticas. Funciona como uma oportunidade de aprendizado
sobre a própria organização, quantificando e qualificando os principais fatores a ela
relacionados, com ênfase em suas práticas e resultados institucionais.

Este Relatório possibilita uma visualização sistêmica da Instituição,
baseando-se em padrões de desempenho e de qualidade, com o propósito
assegurar a produção de resultados mais efetivos à comunidade universitária e à
sociedade.

Feira de Santana, julho de 2009.
Equipe de Auto-avaliadores e

Grupo de Desenvolvimento Organizacional da UEFS
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AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO – 1º CICLO (05.05.2009 A 15.07.2009)
RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO

1. INTRODUÇÃO
A UEFS, em 19 de março de 2009, aderiu ao Plano Diretor de Gestão do

Estado da Bahia – PDG, ferramenta que tem por objetivo modernizar a Gestão
Pública mediante a disseminação de tecnologias de gestão.

Preliminarmente, constituiu-se um grupo para coordenar a implementação
do PDG na UEFS, denominado Grupo de Desenvolvimento Organizacional e, em ato
contínuo, uma equipe para realizar a auto-avaliação da gestão, com ênfase nos
processos administrativos, apontando os aspectos estratégicos a serem
desenvolvidos e aperfeiçoados.

O processo de auto-avaliação ocorreu em duas etapas: a primeira,
realizada de 05.05.2009 a 14.05.2009, teve por objeto práticas de gestão; e a
segunda, ocorrida em 19.06.2009, atentou aos resultados organizacionais.

2. METODOLOGIA
A metodologia aplicada é a do Programa Nacional de Gestão Pública e

Desburocratização – GESPÚBLICA, que criou o Instrumento para Avaliação da
Gestão Pública – 250 pontos. Esse instrumento é composto por um Perfil da
Organização e de oito critérios, a saber: 1. Liderança; 2. Estratégias e Planos; 3.
Cidadãos; 4. Sociedade; 5. Informação e Conhecimento; 6. Pessoas; 7. Processos e
8. Resultados.

Os critérios de 1 a 7 valem, no máximo, 22 pontos cada, alcançando um
sub-total de 154 pontos, enquanto o critério 8 vale 96 pontos. A soma desse
conjunto perfaz um total 250 pontos. Cada critério está dividido em Alíneas que
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compreendem referenciais de excelência, as quais são pontuadas segundo as
práticas de gestão e os resultados da organização auto-avaliada.

A auto-avaliação da UEFS foi desenvolvida a partir do levantamento das
práticas de gestão e resultados organizacionais relevantes nas diversas áreas da
organização, por meio da análise empreendida pelos membros da Equipe de Auto-
avaliadores e do Grupo de Desenvolvimento Organizacional.

3. RESULTADOS OBTIDOS

A UEFS obteve um total geral de 96,43 pontos (38,6%) dos 250 pontos
estabelecidos pelo instrumento, sendo 87,13 pontos (57%) resultantes dos critérios
de 1 a 7 e 9,30 pontos (9,7%) resultantes do critério 8.

Analisando os critérios de 1 a 7, as melhores pontuações foram
verificadas nos critérios 2 – Estratégias e Planos (76%), 7 – Processos (70%) e 1 –
Liderança (63%). As menores pontuações foram verificadas nos critérios 6 –
Pessoas (36%), 5 – Informação e Conhecimento (46%), 4 – Sociedade (50%), 3 –
Cidadãos (55%). No critério 8 – Resultados, a alínea de maior destaque foi a 8F –
Resultados dos Processos Finalísticos e Principais Processos de Apoio, que
contribuiu com 6 pontos (65%).

4. CONSIDERAÇÕES

Os resultados obtidos na pontuação geral demonstram que a UEFS
encontra-se com um sistema de gestão em estágio preliminar de desenvolvimento
de suas práticas. Pode-se considerar que estão de acordo com o que, geralmente,
ocorre na maioria das organizações no primeiro ciclo, segundo estudos do PDG.

Vale observar que melhor pontuação na dimensão de resultados
organizacionais não foi possível pela indisponibilidade de informações quantitativas,
em especial quanto a referenciais comparativos.
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As práticas de gestão da UEFS levantadas no processo de auto-avaliação
serviram de base para priorização das oportunidades de melhoria, que deverão ser
analisadas e utilizadas com objetivo de melhorar a gestão.

Nos anexos deste relatório constam: as planilhas de pontuação; o registro
da consolidação do perfil da organização, das práticas de gestão mapeadas e dos
resultados organizacionais identificados; e as oportunidades de melhoria pré-
priorizadas.

5. RECOMENDAÇÕES
Após as considerações, quanto aos resultados obtidos na auto-avaliação

da UEFS, seguem abaixo as recomendações da Equipe de Auto-avaliadores:
 Elaborar e implementar o Plano de Melhoria da Gestão – PMG;
 Acompanhar, monitorar e avaliar, periodicamente, a implementação do

PMG em reuniões com a alta administração.
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ANEXOS

Anexo I – Planilhas de pontuação.
Anexo II – Registro da consolidação do perfil da organização, das práticas de gestão
mapeadas e dos resultados organizacionais identificados.
Anexo III – Oportunidades de melhoria pré-priorizadas.
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