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Caracterização da UFRN

A UFRN é uma instituição de caráter público,

organizada sob a forma de autarquia de regime

especial, vinculada ao Ministério da Educação,

com sede e foro na cidade de Natal-RN. A

Universidade goza de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira

e patrimonial garantidas pela Constituição

Federal.

https://ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes/17781/uma-inscricao-eterna
https://ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes/17781/uma-inscricao-eterna


Missão da UFRN

A missão da Universidade Federal do

Rio Grande do Norte, como instituição

pública, é educar, produzir e

disseminar o saber universal, preservar

e difundir as artes e a cultura, e

contribuir para o desenvolvimento

humano, comprometendo-se com a

justiça social, a sustentabilidade

socioambiental, a democracia e a

cidadania.



Histórico da UFRN

1958
•Criação da Universidade do Rio Grande do Norte

1958

•Incorporadas (Farmácia e Odontologia e Direito)

•Agregadas (Medicina e Serviço Social)

1959
•Instalação da Universidade do Rio Grande do Norte

1960
•Federalização da  Universidade Federal do Rio Grande do Norte

1960
•Faculdades: Medicina, Farmácia, Odontologia, Direito e Engenharia 

60 a 68
•Ensino Médio: Escola de Música, Colégio Agrícola de Jundiaí,Escola de Aux. de Enfermagem e escola doméstica 

66 a 72

•Fundação José Augusto, Fac. Filosofia, Ciências e Letras de Natal, Fac. Sociologia e Política e Fac. Jornalismo Eloy de 
Souza

1972
•Inauguração do Campus Central



Organograma Geral



Principais Normativas

 Estatuto

 Regimento Geral

 Regimento Interno da Reitoria 

 Regimentos Internos dos Centros Acadêmicos,  

Unidades e demais  órgãos.

 Demais normas emanadas dos Colegiados Superiores

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/estatuto_ufrn_2011.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/estatuto_ufrn_2011.pdf
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/estatuto_ufrn_2011.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf


Estrutura de Planejamento da UFRN

Planejamento Estratégico
- Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2010-2019).

- Plano de Gestão (2019-2023).

Planejamento Tático
- Planos das Pró-Reitorias, das Secretarias e das Superintendências. 

- Planos dos Centros Acadêmicos e Unid. Acadêmicas Especializadas.

- Planos dos Hospitais Universitários.

- Planos temáticos

Planejamento Operacional
- Planos dos departamentos acadêmicos e dos cursos.

- Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação.

- Projetos de ensino, pesquisa e extensão.

https://ufrn.br/resources/documentos/pdi/PDI-2010-2019-final.pdf


Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

O PDI da UFRN é o plano estratégico que define os rumos da
instituição universitária em termos de seu desenvolvimento
e de suas metas.

O PDI é o instrumento de planejamento e gestão que
caracteriza a identidade da Instituição de Ensino Superior no
que diz respeito à sua missão, visão de futuro, objetivos, e
metas estratégicas. Também incorpora o Projeto Pedagógico
Institucional que inclui as políticas acadêmicas.

Um novo PDI (2020-2029) está em construção e deverá ser
aprovado pelo CONSUNI em setembro.



Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

 Apresenta uma agenda estratégica de longo prazo para 
a Universidade. 

 Possui vigência de 10 anos, com revisão
das metas a cada 5 anos.

 É elaborado a partir de um amplo diagnóstico 
institucional.

 Está intimamente articulado com a prática
e com os resultados da avaliação institucional.



Plano de Gestão - PG

O Plano de Gestão apresenta o programa a ser executado

pela gestão eleita pela comunidade universitária, durante

um mandato de quatro anos. Ele ressalta os princípios, os

objetivos, as metas a serem alcançadas e os desafios a

serem enfrentados nesse período.

O Plano de Gestão é um documento institucional que

apresenta os programas estruturantes e as linhas

prioritárias de ação que orientam a gestão universitária,

bem como os indicadores que serão utilizados para

acompanhar e avaliar sua execução.



O Papel da Comissão Própria de Avaliação na UFRN



O Papel da Comissão Própria de Avaliação na UFRN



O Papel da Comissão Própria de Avaliação na UFRN



Avanços na Gestão Digital



Avanços na Gestão Digital

O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 



Avanços na Gestão Digital

O Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos

• Descrição de metas anuais

• Associação com PDI, Plano de Gestão e Programas

Governamentais

• Registro de etapas (Cronograma de atividades)

• Indicadores de desempenho

• Resultados previstos

• Unidades Parceiras/Setores Participantes

• Registro dos Percentuais de cumprimento das Metas

• Resultados parciais e totais obtidos

• Acompanhamento e avaliação dos resultados (CPA)



Avanços na Gestão Digital



Presença da UFRN no Estado



A UFRN em números



A UFRN em números

3 Hospitais Universitários

3 Museus

1 Núcleo de Produção de 
Medicamentos

1 Biblioteca Central

22 Bibliotecas setoriais



OBRIGADA!

angela@reitoria.ufrn.br

(84) 99192 6061

mailto:angela@reitoria.ufrn.br

