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INSTITUTO SANTOS DUMONT
METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO

FÓRMULA DE CÁLCULO

ISD1 ISD2 ISD3 ISD4 PESO Meta 2017

iCG01
Taxa Anual de Ocupação das Vagas dos 

Centros de Educação Científica

[Média de N. de vagas preenchidas nos CECs/N. total de 

vagas nos CECs]*100
Θ Porcentagem (%) Eficiência 1                      94%

iCG02
Resultado do aprendizado na Educação 

Científica

[[[[Somatório do N. de alunos com conceitos “ótimo”, 

“muito bom” e “bom” em cada critério das avaliações 

gerais das oficinas/N. de critérios das avaliações gerais] + 

[Somatário do N. de alunos com conceitos “ótimo”, 

“muito bom” e “bom” em cada critério das avaliações 

específicas das 2 oficinas que cada aluno frequenta/N. de 

critérios das avaliações específicas das 2 oficinas]]/3]/N. 

total de alunos dos CECs avaliados nas oficinas]*100  

Θ Porcentagem (%) Eficácia 2                      80%

iCG03 Permanência na Educação Científica

[1-[Somatório dos alunos que param de frequentar os 

CECs no ano/(Alunos matriculados no início do ano + 

Somatório de alunos matriculados  mês a mês)]]*100

Θ Porcentagem (%) Eficácia 1                      66%

Apresentar no Rel. Semestral o indicador 

proposto pela CAACG (Fluxo de 

Permanência) e a distribuição do alunado 

por tempo de permanência, em meses.

iCG04 Custo da Educação Científica
Custos mensais relacionados ao funcionamento dos 

CECs/N. total de vagas nos CECs
Θ Valor (R$) Economicidade -                   a partir 2018 

Na renovação do CG. Construir base de 

dados com apoio do MEC.

iCG05
Formação continuada de educadores dos 

CECs

N. total de horas de reuniões de formação continuada 

dos educadores
Θ Unidade Eficácia 1                                                  810 

Alterada a fórmula do indicador que 

passa a totalizar as horas de formação 

realizada em cada CEC

iCG06
Formação continuada de professores das 

escolas públicas parceiras dos CECs
Ο Unidade Eficácia -                  excluir

Novo
Formação continuada de gestores das 

escolas públicas parceiras dos CECs

N. total de horas de reuniões com gestores 

representantes das escolas públicas parceiras
Ο Unidade Eficácia 1                                                  135 

Horas previstas no Programa de 

Formação de Gestores de Natal e 

Macaíba. 

iCG07
Alunos de residência médica e/ou 

multiprofissionais
N. de residentes médicos e/ou multiprofissionas Θ Ο Unidade Eficácia 3                                                    35 

iCG08
Estágios curriculares para alunos de 

graduação

N. de alunos de graduação que realizam estágios 

curriculares obrigatórios e não obrigatórios nas unidades 

do ISD

Θ Ο Ο Unidade Eficácia 2                                                  250 

iCG09
Educação permanente de profissionais de 

saúde

[N. de ações de educação permanente de profissionais de 

saúde realizadas/N. de ações propostas no Plano 

Tático]*100

Θ Ο Porcentagem (%) Eficácia 2                      90%

Cronograma 2017:

Manter agenda mensal nas atividades em 

Autismo e QualiAIDS

Adicionar uma nova linha para o segundo 

semestre

iCG10

Alcance de programas de integração 

ensino-pesquisa-extensão e de ação social 

e comunitária 

N. de pessoas diretamente atingidas nos programas de 

integração ensino-pesquisa-extensão e nos projetos de 

ação social e comunitária do ISD

Θ Θ Ο Unidade Efetividade 3                                              5.000 

Avaliar no Semestre e acompanhar a 

captação e registro dos beneficiários não 

atendidos

novo N. de atendimentos por ano Unidade 1                                            13.000 Inclusão realizada pela CAACG

iCG11 Fluxo de conclusão da pós-graduação

N. de dissertações defendidas no programa de pós- 

graduação em neuroengenharia do IIN-ELS em X+1, 

X+2/N. ingressos em X, X+1

Ο Θ Porcentagem (%) Eficácia 2                      85%

iCG12
Produção científica em periódicos 

indexados

N. de artigos publicados em periódicos científicos 

indexados/professor-pesquisador do ISD
Ο Θ Ο Índice Eficácia 3                                                 0,60 

iCG13 Produção científica em eventos

N. de trabalhos completos e/ou resumos publicados em 

anais de eventos científicos/professor-pesquisador do 

ISD

Ο Θ Ο Índice Eficácia 2                                                 1,00 

iCG14 Organização de eventos científicos N. de eventos científicos realizados por ano Ο Θ Ο Unidade Eficácia 2                                                      1 

iCG15
Colaboração em pesquisa e 

desenvolvimento

N. de acordos formais de colaboração em pesquisa e  

desenvolvimento 
Ο Θ Unidade Efetividade 2                                                    10 

iCG16 Orientações de mestrado e supervisões
N. de orientações de mestrado/N. de professor-

pesquisador do ISD
Ο Θ Ο Razão Eficácia 3                                                   3,0 

limitação de espaço físico nas atual 

instalações

iCG17
Custo da Pós-Graduação em 

Neuroengenharia

Custos relacionados ao funcionamento do IIN-ELS - 

recursos externos obtidos para o financiamento de 

projetos de pesquisa)/N. de alunos matriculados no 

Programa de Pós-graduação em neuroengenharia no IIN-

ELS/ISD

Ο Ο Valor (R$) Economicidade -                  

iCG18
Alavancagem das fontes de recursos 

financeiros

[Valor (em R$) de recursos adicionais ao contrato de 

gestão com o MEC captados/Valor (em R$) de recursos 

do contrato de gestão com o MEC]*100

Porcentagem (%) Economicidade 3                      2%

iCG19 Custos Administrativos
[Gastos administrativos com pessoal e custeio do 

ISD/Orçamento anual executado do ISD]*100
Porcentagem (%) Eficiência 3                      19%

novo Projeto de Memória Institucional 2                      
ISD elaborar e submeter proposta de 

indicador.

1 Objetivos Estratégicos do Plano Diretor:

ISD3 Produzir conhecimento e estimular a inovação nas áreas de educação, saúde materno-infantil, neurociências e neuroengenharia.

ISD4 Promover o desenvolvimento institucional do ISD

1    

2    

OBSERVAÇÕES

iCG01 recalculado e apurado em base anual. Não houve alteração no alcance da meta. Apresentado no Relatório Anual a Taxa de Permanência do final do período (2016.2 - 95%).

iCG02 recalculado e apurado em base anual. Não houve alteração no alcance da meta. Apresentado no Relatório Anual o Resultado do aprendizado na Educação Científica do final do período (2016.2 - 85%).

ISD2 Atuar na formação, desenvolvimento e educação permanente de profissionais nas áreas de educação, saúde materno-infantil, neurociências e neuroengenharia. 

QUALIFICAÇÃO

ISD1 Contribuir para implementação, fortalecimento e formulação de políticas públicas nas áreas de educação básica, educação superior, educação científica e educação em saúde

TIPO

Revisão CAACG
INDICADOR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1


