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Ministério da Educação

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 23000.004035/2014-27

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Ins�tuto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - ISD 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, ins�tuída pela Portaria MEC nº 106,
publicada no DOU de 12/02/2015, alterada pelas Portarias MEC nº 227, publicada no DOU de 11/04/2016, e nº
1898, de 31/10/2019, publicada no DOU de 01/11/2019, em cumprimento ao disposto no seu art. 3º, reuniu-se
excepcionalmente, em virtude da pandemia de Covid-19, por meio de plataforma virtual, de 26 de abril a 06 de
maio de 2021, para avaliar os resultados alcançados no período 01 de janeiro a 31 dezembro de 2020, de
acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão celebrado entre o ISD e o
Ministério da Educação – MEC.

2. Esta Comissão, atualmente composta pelos membros relacionados abaixo, atua em
conformidade com o disposto na Cláusula Décima – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos
Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em 25 de julho de 2014 entre o Ministério da Educação - MEC e o
Ins�tuto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont – ISD:

Angela Maria Santana Carvalho, Especialista e Presidente da Comissão (ausência jus�ficada);

Fabio Cesar Braga de Abreu Lima, Especialista da Universidade Estadual Paulista – UNESP e Presidente
Subs�tuto da Comissão;

Felipe von Glehn Silva, Especialista;

Lucia Chris�na Iochida, da Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC;

Renato Evangelista de Araujo, Especialista da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; e

Sylvia Helena Figueiredo Prata, Suplente do Ministério da Economia.

3. Em atendimento ao art. 10 da Portaria acima referida e ao inciso II do art. 2º da Portaria MEC nº
1.021/2014, acompanhou esta reunião, como representante do Ministério da Educação, Naimar Cabeleira de
Araujo More�, do Núcleo de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais – Núcleo
OS - da Diretoria de Programa da Secretaria Execu�va do Ministério da Educação. Na reunião realizada em 07
de maio de 2021, para apresentação do Relatório de Avaliação Anual 2020 e respec�va discussão, também
esteve presente Vinicius Nunes de Aquino, representante dessa mesma unidade.

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

4. Para a elaboração deste relatório, os trabalhos foram desenvolvidos conforme o cronograma que
se segue:

DATA: 26/04/2021
Horário Pauta

09:00 Apresentação, pela Diretoria do Ins�tuto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont – ISD, do Relatório de
Execução do Contrato de Gestão do ISD - Anual 2020 (Será copiada a apresentação para eventuais consultas).

11:00 Reunião da CAA para organização em Grupos de Trabalho (GT), por Programas do ISD
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12:30 Encerramento dos trabalhos
 

DATA: de 26/04 a 05/05
A�vidade

Reuniões dos GTs, em dias e horários dis�ntos, de acordo com a sua disponibilidade, para:
Análise do Relatório de Execução do Contrato Gestão do ISD – Anual 2020, e avaliação da execução do Programa de

Trabalho
- Avaliação do grau de alcance das metas pactuadas para 2020

- Conferência, por amostragem, dos dados apresentados nos indicadores de desempenho pactuados para 2021  (Item
9.5.4 do Acórdão 3304/2014-TCU)

- Solicitação do Quadro de Indicadores e Metas para o novo ciclo do Contrato de Gestão 2021 - 2030. Alguns dados
adicionais foram solicitados ao ISD no decorrer dos trabalhos. 

 
DATA: 05/05/2021

Horário Pauta

18:00 – 21:00

Apresentação e discussão das análises elaboradas pelos GTs:
 

1. Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Neuroengenharia
2. Programa Saúde e Educação
3. Programa Corpora�vo

Revisão e elaboração inicial de recomendações
 

DATA: 06/05/2021
Horário Pauta

10:00 – 12:00 Revisão Final por parte dos GTs dos Relatórios
 

16:00 - 22:30 Elaboração da Conclusão e das Recomendações
 

DATA: 07/05/2021
Horário Pauta

9:00 - 11:00 Apresentação, pela CAA, do Relatório de Avaliação Anual 2020 e discussão

 

5. A abertura da Reunião se deu com a apresentação do relatório pelo Diretor-Geral, Sr. Reginaldo
Antônio de Oliveira Freitas Júnior. Também es�veram presentes o corpo dire�vo do ISD: Jovan Gadioli dos
Santos, Edgard Morya, Lilian Lira Lisboa, Eduardo Frare e Renata Moura.

6. Após a exposição e discussão do Relatório Anual 2020 do ISD, os membros da Comissão se
reuniram e organizaram a metodologia de trabalho, bem como a organização a ser seguida nos GTs, de acordo
com as suas disponibilidades.

 

3. RECOMENDAÇÕES DA CAA RELATIVAS AOS RELATÓRIOS ANTERIORES

7. No cumprimento do item II do art. 4º da Portaria MEC nº 106, de 11/2/2015, esta Comissão
propôs recomendações nos Relatórios anteriores, as quais serão acompanhadas conforme consta do Anexo I
deste Relatório.

 

4. IV. AVALIAÇÃO DO GRAU ALCANCE DAS METAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

8. A avaliação foi realizada com base nas informações con�das no Relatório Anual 2020 do
Ins�tuto, na apresentação da sua Diretoria e nos dados/documentos/informações disponibilizados para a
comprovação do cumprimento das metas.

9. O quadro abaixo resume o grau de realização das metas durante o período de janeiro a
dezembro de 2020, em relação ao pactuado:

     2020
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PROGRAMA ID INDICADOR PESO META REALIZADO NOTA NOTA
COM
PESO

NEUROCIÊNCIA E
NEUROENGEN-

HARIA

1 Índice de aproveitamento de egressos 3 90% 100% 10 30

2
Produção cien�fica autorada por colaboradores do
ISD (IIN-ELS e CEPS) em periódicos indexados per

capita
3 0,9 1,67 10 30

3 Proporção de pesquisadores-autores de publicações 2 >
80% 78% 10 20

4 Índice de sucesso do mestrado – programa 2 anos 2 85% 60% 7 14

5 Produção cien�fica discente do ISD (IIN-ELS e CEPS)
per capita 2 1 0,58 0 0

6 Nota Capes 2 3 3 10 20

7 Índice de ocupação das instalações por
pesquisadores externos 1 3% 3,6% 10 10

8 Custo rela�vo da pós-graduação em
neuroengenharia 1 >

40% 48,6% 10 10

EDUCAÇÃO EM
SAÚDE

9 Índice de impacto da educação em saúde  --- --- --- --- ---

10 Uso da capacidade instalada para alunos de
residência médica e mul�profissional 3 90% 92,4% 10 30

11 Uso da capacidade instalada para estágios
curriculares obrigatórios para alunos de graduação 2 90% 90,7% 10 20

12 Taxa de capacitação das equipes de saúde 2 80% 93% 10 20

CORPORATIVO
13 Alavancagem das fontes de recursos financeiros 3 20% 24% 10 30
14 Custos administra�vos 3 15% 96,8% 10 30

T O T A L 264

Com base na Sistemá�ca de Avaliação pactuada no Décimo Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão, o ISD a�ngiu
nota global de 264 pontos, equivalentes a 91,0% da nota máxima.

 

4.1. COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
2020.

10. Conforme se verifica do Quadro acima, foram pactuados 14 (quatorze) indicadores a serem
desenvolvidos pelo ISD, dos quais foram avaliados 13 (treze), pois foi acordado que o indicador iCG09 (Índice de
impacto da Educação em Saúde) será avaliado somente a par�r do próximo Contrato de Gestão. Seguem os
comentários da CAA rela�vos ao desempenho do Ins�tuto no período.

 

Programa 1: Neurociências e Neuroengenharia

Indicador iCG01: Índice de aproveitamento de egressos

Comentário ISD: O índice de aproveitamento de egressos do Programa de Pós-graduação em Neuroengenharia
superou a meta em 2020 e revela a ocupação dos ex-alunos em diferentes áreas no mercado de trabalho. Dos
19 mestres formados pelo IIN-ELS em 2019, 15 (79%) atuavam na academia como docentes ou discentes; 3
(15,7%) estavam no mercado como consultores ou em outras a�vidades e 1 (5,3%) virou pesquisador. O grau de
alcance da meta pactuada com o MEC na área foi de 111,1%.

Comentário da CAA: Dentre os 19 egressos do ano 2019, 9 ingressaram na academia como docentes e 7 como
doutorandos em diferentes programas de pós-graduação no país e no exterior; 3 foram para o setor
produ�vo/pesquisa para atuar em suas respec�vas áreas de formação. Dos egressos que agora atuam como
docentes, 3 também ingressaram como discentes em programas de doutorado. Observa-se assim um
aproveitamento de 100% dos egressos.  A meta pactuada foi ultrapassada.

 

Indicador iCG02: Produção Científica autorada por colaboradores do ISD (IIN-ELS e CEPS) em
periódicos indexados per capita
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Comentário do ISD: A produção cien�fica de professores pesquisadores do ISD deu um salto em 2020,
alcançando pra�camente o dobro da meta pactuada para o ano. Nesse indicador, que mede a produção per
capita autorada por professores-pesquisadores permanentes e/ou com colaboradores do IIN-ELS e do Anita,
foram registrados 15 ar�gos publicados em periódicos cien�ficos indexados e qualificados , com autoria solo ou
compar�lhada dos nove integrantes que compõem a equipe do IIN-ELS.
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Comentário da CAA: Os pesquisadores do ISD publicaram 15 trabalhos em revistas cien�ficas e em repositórios
digitais, portanto, a meta foi alcançada. Quanto às publicações realizadas pelo IIN-ELS, que sedia o Programa de
Pós-Graduação em Neuroengenharia, foi verificado que 10 desses trabalhos, embora publicados em periódicos
indexados, não possuem qualificação Qualis em Engenharias IV, área em que atualmente o programa se
enquadra. Verifica-se ainda a ocorrência de 3 publicações B1, uma publicação A2 e uma publicação A1. 
Esta Comissão, entretanto, entende que este indicador deve refle�r a globalidade das publicações do ISD (IIN-
ELS + CEPS), que tem caráter interdisciplinar e interprofissional e, se os critérios de avaliação da qualificação da
produção cien�fica ficarem restritos à uma área específica, haverá viés acarretando distorção à análise do
enquadramento desse resultado. Desse modo, recomenda-se revisar o critério de classificação da qualificação
das publicações na discussão do Quadro de Indicadores e Metas no Contrato de Gestão que vigorará de 2021 a
2030, adequando-se a fórmula de cálculo. 
 

Indicador iCG03: Proporção de Pesquisadores autores de publicações.

Comentário ISD: Um total de 15 ar�gos cien�ficos foram publicados por professores/pesquisadores do ISD ao
longo de 2020, tendo sete dos nove docentes do Programa de Pós-Graduação em Neuroengeharia do IIN-ELS
como autores. Os números representam uma proporção de 77,78% de pesquisadores-autores de publicações.



03/01/2022 16:50 SEI/MEC - 2659722 - Relatório

https://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3121562&infra_sist… 7/22

O indicador analisa a quan�dade de publicações em periódicos cien�ficos indexados por quan�dade de
professores/pesquisadores da Ins�tuição e teve resultado próximo do alcance da meta pactuada, de 80%. O
cálculo do índice leva em consideração apenas professores permanentes. Dentre os nove que compõem a
equipe, seis encerraram 2020 com outros ar�gos subme�dos já aceitos. O total de novos trabalhos aprovados
chegava a 12, todos com previsão de publicação em 2021.

 

 

Comentário da CAA: A meta para este indicador ficou muito próxima do que foi pactuado (-2%). A comissão
iden�ficou que dos cinco novos pesquisadores contratados em 2019, 4 são autores de trabalhos com
qualificação Capes. Tal fato indica a boa adaptação dos novos pesquisadores ao ISD.

A comissão verificou que a produção cien�fica do pesquisador Dr. Hougelle Simplício Gomes Pereira permanece
�mida. Contudo, a comissão entende que a a�vidade primária do Dr. Hougelle Pereira (Cargo: Médico) é de
atendimento a pacientes e orientação de residentes, além de ser o coordenador do convênio do ISD com o
Fundo Municipal de Macaíba, no valor de R$2.400.000,00 anuais, o que sobrecarrega sua carga horária de
trabalho, interferindo em suas a�vidades de pesquisa. Apesar do bom desempenho dos novos contratados,
entende-se que é necessário um tempo de adaptação para a consolidação da produção cien�fica dos novos
pesquisadores.

A comissão recomenda o estabelecimento de parcerias dos laboratórios do ISD com laboratórios externos,
extrapolando as fronteiras regional e nacional.

 

Indicador iCG04: Índice de sucesso do mestrado - programa 2 anos

 

Comentário ISD: Dos 15 mestrandos do ISD com previsão de conclusão do curso em 2020, nove defenderam
suas dissertações dentro do prazo regular do curso, de até dois anos. Na média, os alunos levaram 24,9 meses
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até o dia da defesa, o que representa um alcance de 70,6% da meta pactuada com o MEC para o período. O
número foi pressionado por quatro prorrogações de prazo pedidas por alunos com di culdade de conclusão da
coleta de dados necessária aos trabalhos. 
 

 

Comentário da CAA: Dos 15 mestrandos do ISD com previsão de conclusão do curso em 2020, 10 ingressaram
em 2018.1, tendo tempo de permanência médio no PGN de 24,5 meses. Dos mestrandos que ingressaram no
programa em 2018.2, 4 defenderam as dissertações com tempo médio de permanência de 26 meses. Esta
CAACG entende que os alunos ingressos em 2018.2 �veram seus úl�mos meses de pesquisa afetados pelas
condições restri�vas impostas pela pandemia de Covid-19, o que exigiu um aumento na permanência no
programa. Acredita-se que esse “efeito Covid-19” a�ngirá o desempenho do indicador (4) em anos posteriores.
Recomenda-se o estabelecimento de estratégias para redução do tempo de permanência para o período de
pandemia. O percentual de alcance desta meta ficou um pouco aquém do esperado, entretanto jus�ficável na
medida em que parte do corpo de orientadores é recém-ingressante no ISD e uma pós-graduanda teve que
solicitar prorrogação de prazo e receber orientação a distância, pois sua orientadora exonerou-se do ISD face à
instabilidade ocorrida no biênio 2018/2019. Vale observar, ainda, que os alunos Samuel Alexandre Lima e José
Wanderson Oliveira Silva, ingressos em 2018.1, �veram dissertação defendida em 2019, com 16 e 12 meses de
permanência no PPGN, respec�vamente. Considerando esses 2 alunos na avaliação do sucesso do mestrado, o
PPGN teria a�ngido uma média de permanência de 23,5 meses. 
Esta CAACG recomenda a permanência deste indicador, mas que sua fórmula de cálculo seja revista.

 

Indicador iCG05:  Produção científica discente do ISD (IIN-ELS e CEPS) per capita
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Comentário ISD: Dos 81 alunos de pós-graduação do ISD, 43 (53%) registraram produção cien� ca em 2020,
em um total de 47 publicações entre ar�gos cien� cos, par�cipações em eventos, capítulos de livros e vídeos
de divulgação cien� ca. Os dados resultam em uma média de 0,58 publicações por discente e no alcance de
58% da meta projetada para o período. O número deve, entretanto, ser analisado dentro de um contexto mais
amplo que envolveu a�vidades não computadas no indicador e um crescimento na “linha de produção” no
segundo semestre, em relação ao primeiro. Em 2020.1, o índice do indicador que calcula a produção cien� ca
por discente foi de 0,03%, contando com duas produções publicadas. Em 2020.2 esse número saltou para 47 e
o percentual para 0,58%. Um total de 43 alunos, dos 81 que estavam a�vos, assinaram trabalhos.
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Comentário da CAA: A meta não foi a�ngida, contudo a comissão compreende que o período da pandemia e
suas restrições impactaram as a�vidades presenciais, além de encontros, simpósios e congressos que não
foram realizados, igualmente afetando este indicador.

Ciente de que o período de restrições devido a pandemia poderá se estender por todo ano de 2021, esta
Comissão recomenda a elaboração de estratégias para aumentar a produção cien�fica discente, por exemplo, o
estabelecimento de a�vidades de pesquisa complementar entre os discente, e, consequentemente, produção
cien�fica conjunta (a distância) entre os alunos.

 

 Indicador iCG06: Nota da CAPES

Comentário ISD: O Programa de pós-graduação em Neuroengenharia recebeu nota CAPES 3 e a nota não se
altera neste ano.

 

Comentário da CAA: A significa�va mudança da equipe de pesquisadores do ISD (2019) e as restrições impostas
pela Covid-19 (2020 e 2021) podem impactar no alcance da meta estabelecida para a próxima avaliação da
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Capes (nota 4). Esta Comissão recomenda que, por ocasião da formulação do Quadro de Metas e Indicadores
do próximo Contrato de Gestão, sejam revistas:

1. A ampliação do intervalo de tempo para elevar a nota do Mestrado em Neuroengenharia para o valor 4.

2. O prazo de apresentação da proposta de criação do Doutorado à Capes, para apreciação.

Esta recomendação se deve ao baixo volume de recursos financeiros aportados ao ISD e aos atrasos na média
de 12 a 18 meses no repasse desses recursos, causando enorme instabilidade e prejudicando as a�vidades da
pós-graduação e de pesquisa, com a evasão de docentes-pesquisadores, bem como com a impossibilidade de
reposição plena do quadro de pesquisadores e contratação de técnicos de laboratório.

 

Indicador iCG07: Índice de ocupação das instalações por pesquisadores externos

Comentário ISD: Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da Universidade
Federal do ABC (UFABC) e da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) u�lizaram 230 horas de
laboratórios no Ins�tuto Santos Dumont em 2020 das mais de 6 mil disponíveis no período. O número resultou
em um índice de 3,6% de ocupação, acima da meta de 3% pactuada para o período. O desempenho representa
a reversão do cenário registrado no primeiro semestre, quando devido principalmente à pandemia as
a�vidades presenciais foram suspensas - implicando na não ocupação dessas instalações - e cogitava-se o não
alcance da meta devido às incertezas de retomada das a�vidades. Com a retomada gradual a par�r de julho,
entretanto, “pesquisadores externos” u�lizaram os laboratórios de neurobiologia, microscopia, eletrofisiologia
e eletroencefalografia do IIN-ELS.

 

 

Comentário da CAA: Esta Comissão compreende que o período da pandemia e suas restrições necessárias de
isolamento social e fechamento das ins�tuições limitaram o valor alcançado neste indicador. Contudo, em
2020.2, parcerias com pesquisadores externos foram retomadas, o que permi�u o alcance/superação da meta
pactuada. A meta foi alcançada.

 

Indicador iCG08: Custo relativo da pós-graduação em neuroengenharia
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Comentário ISD: No ano de 2020, foram des�nados 48,6% de recursos do Contrato de Gestão para as
a�vidades de pós-graduação em Neuroengenharia do IIN-ELS, proporção acima da meta pactuada com o MEC
de 40%. O indicador avalia os gastos totais da pós-graduação em Neuroengenharia em relação ao orçamento
anual executado no período.

 

Programa 2: Educação e Saúde

Indicador iCG09: Índice de impacto da educação em saúde.

Comentário ISD: O “Índice de impacto da educação em saúde” tem como obje�vo medir a efe�vidade de ações
educa�vas do ISD para reduzir a mortalidade materna, infan�l e fetal por causas evitáveis em Macaíba,
município base de suas operações e principal alvo de a�vidades programadas nessa frente de atuação. O
indicador tem se mostrado, porém, controverso. E como está atualmente em discussão o quadro de metas e
indicadores com o MEC, não houve meta pactuada para 2020. No centro da discussão está o fato de o indicador
ainda não traduzir o impacto das ações do ISD no contexto da educação em saúde e de ser altamente sensível a
fatores que estão fora da atuação e do controle da Organização. Conforme o Ins�tuto já observou em 2019,
toda a dimensão do trabalho de educação em saúde que desenvolve junto a pessoas com deficiência é
desconsiderada na atual forma de cálculo. Tanto o ISD quanto a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão (CAACG) já demonstraram reconhecer a carência de um indicador capaz de cumprir o
propósito de, efe�vamente, mensurar o impacto dessas ações. Outro problema relacionado ao Índice de
Impacto da Educação em Saúde é que, na prá�ca, a realidade da inves�gação dos óbitos no Brasil enfrenta
importantes limitações para a alimentação e atualização dos bancos de dados geradores das esta�s�cas oficiais
de mortalidade. Ademais, fatores não relacionados à atuação do ISD, situações de emergência e outras causas
externas, como greves, por exemplo, podem interferir substancialmente no indicador, gerando distorções nos
dados e influenciando - quando não inviabilizando - a meta acordada com o MEC. Para 2020, um limitador
adicional surgiu: a versão atualizada do Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna da Secretaria de
Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, fonte oficial dos dados que deveriam subsidiar o cálculo do Índice,
não mais disponibiliza o indicador "causas evitáveis" na ferramenta de acesso às informações sobre óbitos
maternos [...]. Por sua vez, o Painel de Monitoramento da Mortalidade Infan�l e Fetal permanece com o
indicador "causas evitáveis" habilitado e disponível. Assim, para o cálculo do Índice de Impacto em 2020 foi
necessário subs�tuir o número de óbitos maternos evitáveis pelo número total de óbitos maternos declarados,
considerando ser essa a informação disponível nos dados oficiais do Sistema de informação sobre Mortalidade
(SIM) do Ministério da Saúde.
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Comentário da CAA: Este indicador, embora ainda não esteja sendo considerado para a pontuação geral na
avaliação do Relatório Anual 2020, tem se mostrado inadequado para mensurar o impacto das ações de
educação em saúde promovidas pelo ISD. Dificuldades têm sido verificadas no estabelecimento de correlação
entre a atuação direta do ISD e os desfechos observados. Nesse sen�do, recomendamos fortemente que seja
revisada a construção deste indicador, de forma que contemple a totalidade das ações de educação em saúde
pra�cadas, incluindo aquelas referentes à saúde da pessoa com deficiência. Como há previsão de contratação
de um pesquisador epidemiologista, este profissional poderá contribuir efe�vamente nessa construção. Os
argumentos e dados apresentados pelo Ins�tuto são consistentes e suficientes para sustentar esta
recomendação.

 

Indicador iCG10: Uso da capacidade instalada para alunos de residência médica e multiprofissional

Comentário ISD: O uso da capacidade instalada do Ins�tuto Santos Dumont para treinamento em serviço de
alunos dos programas de residência em saúde, ou seja, a carga horária que esses alunos u�lizaram com
orientação de preceptores do Anita para aprendizagem prá�ca, foi distribuída em 2020 ao longo de 52 semanas
de a�vidades. Na soma do primeiro e do segundo semestres, o Anita ofereceu treinamento em campo para 66
profissionais, sendo 56% na residência médica e 44% na residência mul�profissional. Um total de 60.004 horas
de preceptoria foi registrado no ano, divididas entre a saúde materno-infan�l e a atenção à saúde da pessoa
com deficiência. As a�vidades seguiram, mas foram impactadas pelo contexto da pandemia e por mudanças na
equipe que resultaram em queda na capacidade instalada para preceptoria.
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Comentário da CAA: O empenho do CEPS em atender à demanda e contribuir com a formação de profissionais
da saúde, fortalecendo a integração ensino-serviço-comunidade regional, foi evidenciado em 2020 pela
superação da meta de 90% estabelecida para este indicador. Foram celebrados novos convênios elevando de 9
para 11 o número de programas de residência médica e mul�profissional do Estado do Rio Grande do Norte
vinculados ao ISD. Além disso, foi firmada parceria com o Programa de Residência em Neurologia do Centro
Universitário do Estado do Pará (CESUPA). Essas novas inicia�vas possibilitaram o a�ngimento da meta, mesmo
tendo havido restrições nas a�vidades presenciais em razão da pandemia de Covid-19.

 

Indicador iCG11: Uso da capacidade instalada para estágios curriculares obrigatórios para alunos de
graduação

Comentário ISD: O ISD recebeu alunos de seis cursos de graduação ao longo do ano, sendo cinco da UFRN e um
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). As 9.292 horas prá�cas com a�vidades nos cenários
preceptorados por médicos e equipe mul�profissional foram u�lizadas por um total de 244 graduandos.
Desses, 75 vivenciaram 4 semanas antes das a�vidades prá�cas serem interrompidas pela pandemia. Para os
outros 169 os estágios foram realizados em 14 semanas distribuídas entre setembro e dezembro de 2020,
quando os cursos de fisioterapia e medicina do Campus Central da UFRN optaram pelo retorno das a�vidades
prá�cas obrigatórias para a conclusão dos respec�vos cursos, seguindo todas as normas de segurança
determinadas pelo MS, no intuito de concluir o semestre 2020.1 prioritariamente para turmas concluintes.
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Comentário da CAA: Em 2020, a despeito das interrupções necessárias das a�vidades presenciais dos cursos de
graduação devido à pandemia, o Ins�tuto recebeu estudantes de 6 cursos de graduação da UFRN, tendo
a�ngido a meta acordada para este indicador e cumprido o papel de promover a integração ensino-serviço-
comunidade na perspec�va interprofissional.

 

Indicador iCG12: Taxa de capacitação das equipes de saúde.

Comentário ISD: Ao longo de 2020, par�ciparam profissionais das 23 unidades de Estratégia de Saúde da
Família do município que sedia o Ins�tuto Santos Dumont. As ações chegaram a ser adiadas diante da
pandemia e da necessidade de reorganização das a�vidades para atender normas como o distanciamento
social. Apresentações e discussões foram realizadas no segundo semestre por meio de encontros presenciais ou
remotos.

 

Comentário da CAA: Em 2020, a meta para este indicador (80%) foi novamente superada (92,8%), mesmo
enfrentando dificuldades no contexto pandêmico, par�cularmente neste indicador, o ISD conseguiu concentrar
no segundo semestre todas as a�vidades previstas para serem realizadas no decorrer do ano.

 

Programa 3: Corporativo

Indicador iCG13: Alavancagem das fontes de recursos financeiros.

Comentário ISD: Os recursos previstos para a operação do Centro Especializado em Reabilitação (CER III) foram
integralmente recebidos e somaram R$2,4 milhões, conforme Termo de Convênio entre o Fundo Municipal de
Saúde e o ISD. Dois novos projetos foram aprovados pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) e �veram recursos captados no valor
de R$ 882 mil. O Anita, por meio do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Macaíba-RN, recebeu R$
243 mil rela�vos aos atendimentos SUS e R$ 130 mil para atendimento referencial de Sífilis, Toxoplasmose,
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Rubéola, Citomegalovirus e vírus Herpes. No período ainda foram recebidos R$773 mil em bolsas, editais,
inscrições e doações, como pode ser observado em síntese na tabela a seguir:

Comentário da CAA: Mais uma vez, deve-se destacar que o ISD tem envidado esforços na implementação das
recomendações feitas por esta Comissão. No caso, trata-se da diversificação da carteira de financiamento,
sobretudo com fontes de recursos internacionais. Apesar de �mida, é um começo ainda mais relevante por
tratar-se de um cenário de pandemia mundial com restrições de inves�mento.

Permanece, entretanto, para o pesar desta Comissão, um problema que tem sido reiteradamente relatado e
alertado ao Ministério Supervisor, quanto à necessidade de celebrar os Termos Adi�vos com celeridade para
cumprimento do cronograma de desembolso consignado. Este problema impacta na alavancagem de recursos,
na medida em que drena os esforços dos gestores e do corpo dire�vo do ISD para gerenciar a instabilidade
resultante no dia-a-dia.

Deve-se ressaltar que o CEPS aumentou de forma significa�va (217%) o volume de recursos captados para
Bolsas de Estudo, sinalizando seu reconhecimento como Centro de excelência em saúde pública, na sua área de
atuação.

A recomendação desta Comissão é de o ISD persis�r na busca da diversificação de sua carteira de
financiamento, apesar de reconhecer o contexto adverso da pandemia e da crise fiscal que o país atravessa,
que prejudicam o crescimento econômico do Brasil, sobretudo do setor privado. O IIN-ELS deve envidar
maiores esforços para financiamento internacional para suas pesquisas.

 

Indicador iCG14: Custos Administrativos

Comentário ISD: Os gastos com recursos do Contrato de Gestão totalizaram R$9,9 milhões no ano, 17% abaixo
do orçamento previsto de R$12 milhões. Somados às outras fontes, os dispêndios resultaram em R$12,4
milhões, conforme a Tabela 19. Frente à pandemia e aos trâmites de negociação do 10º Termo Adi�vo somente
assinado em 21.12.2020, foram postergados inves�mentos e contratação de pesquisadores e técnicos de
laboratórios, ocasionando baixo nível de execução orçamentária. O percentual de gastos com a Sede ficou
ligeiramente acima dos 15% pactuados, o que, considerando o contexto apresentado, corresponde a um
alcance parcial da meta acordada com o MEC. Os números demonstram que os custos administra�vos não
seriam excedidos caso o orçamento �vesse sido integralmente executado conforme previsto no 10º Termo
Adi�vo. Neste caso, o percentual seria de 13,4%. O desempenho foi influenciado por dois fatores principais: o
atraso pelo segundo ano consecu�vo dos repasses do MEC, impossibilitando o planejamento adequado da
execução orçamentária das unidades, e a impossibilidade de redução dos gastos fixos da Sede com contratos
permanentes. Os custos estão detalhados na tabela 20. O baixo saldo da reserva técnica operacional em
31.12.2020, no valor de R$ 20.951, se jus�fica pela sua u�lização para manutenção das a�vidades do Ins�tuto
durante todo o ano de 2020, devido ao fato de o repasse dos recursos referente ao 10º Termo Adi�vo ter
ocorrido somente em 04.01.2021.
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Comentário da CAA: A meta não foi alcançada por ½ %, apesar dos custos administra�vos terem apresentado
redução na conta de custeio, pois os contratos maiores são inelás�cos. O faturamento do SUS teve redução
devido a paralisação, por cinco meses, do atendimento presencial. Outra situação grave ocorrida foi a
necessidade de recorrer à reserva técnica por não ter ocorrido o repasse de recursos do Ministério Supervisor
para o ISD, reduzindo, assim, o seu saldo total de recursos disponíveis. Analisados todos os itens de despesas,
balancetes e documentos resultantes do trabalho de auditoria, chegou-se a conclusão que o item que teve
algum aumento um pouco mais significa�vo (R$ 40.000,00) foi na área de Comunicação e Divulgação Social.
Esse aumento deveu-se a total reformulação, remodelagem e implementação de novas estratégias de
comunicação nas redes sociais para dar maior visibilidade ao ISD, em todos os aspectos, sobretudo
transparência e accountability de suas ações e divulgação de editais de seleção para especialização, residência
mul�profissional, mestrado, preenchimento de vaga administra�va, entre outros. Os resultados dessa ação
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foram impactantes, conforme os números constantes no Relatório Anual do ISD. Os mais significa�vos estão
relatados na Conclusão do relatório desta Comissão.

Como o próprio ISD afirma, se �vesse ocorrido o repasse de recursos e a OS não �vesse que fazer uso integral
da reserva técnica para poder funcionar os 12 meses do contrato de gestão, a meta teria sido alcançada com
larga margem.

Esta Comissão recomenda, pela décima vez em relatório, que o Ministério Supervisor observe o início do
exercício orçamentário/financeiro para o repasse de recursos, lembrando que o ISD não é uma ins�tuição
federal que tem o pagamento de pessoal garan�do pontual e mensalmente pelo Tesouro Nacional, por
intermédio do SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal).

 

11. No cumprimento do item II do art. 4º da Portaria MEC nº 106, de 11/2/2015, esta Comissão
propõe as seguintes recomendações:

 

Ao ISD:

Apresentar à CAACG, no início das reuniões de acompanhamento e avaliação semestrais e anuais,
planilha atualizada com informações completas do corpo discente do Curso de Pós-Graduação em
Neuroengenharia, no formato já estabelecido por esta Comissão.

Es�mular a produção cien�fica discente no sen�do de obter, de cada aluno, pelo menos um trabalho
(ar�go cien�fico, resumo em anais de congresso, peça de divulgação cien�fica) por ano.

Contratar técnicos e pesquisadores, especialmente médicos-cien�stas.

Alocar recursos para contratos de manutenção preven�va, seguros para danos de equipamentos e apoio
às interações externas, a exemplo de estratégias exploradas por outras ins�tuições. Como a maioria dos
produtos e insumos de pesquisa são importados, o que causa demora na reposição de peças, um plano
de manutenção preven�va se torna essencial para manter a execução de projetos fluindo ao longo do
tempo.

Elaborar estratégias para o aumento da ocupação das instalações por pesquisadores de diferentes
regiões do país.

Contratar consultoria especializada em formulação de estratégias para captação de recursos externos
(extragovernamentais), nacionais e internacionais, com vista a atender con�nuamente as recomendações
sobre diversificação de fontes de recursos para aporte de recursos adicionais ao Contrato de Gestão, as
quais têm sido registradas por esta CAA desde o Relatório Anual 2017.

Estabelecer parcerias com laboratórios externos, extrapolando as fronteiras regional e nacional.

Consignar, nos relatórios contábeis e no Relatório Anual, os valores referentes à Reserva Técnica
Financeira destacados e, desse total, aqueles que foram u�lizados, se for o caso.

 

Ao MEC:

Ter ciência de sua responsabilidade com o ISD em manter a estabilidade financeira necessária para a
manutenção das suas a�vidades, negociando e firmando Contrato de Gestão e Termos Adi�vos em
tempo hábil para viabilizar o aporte de recursos antes do início do exercício financeiro subsequente.

Aportar recursos no volume necessário para atendimento às recomendações feitas por esta CAA ao ISD,
para a operação de suas a�vidades.

Reconhecer o valor e o papel estratégico das Organizações Sociais como instrumentos de implementação
de polí�cas públicas do MEC.

Comunicar à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia as recomendações feitas por esta
Comissão.

 

Ao MEC e ao ISD:
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Adequar a fórmula de cálculo ao enunciado do indicador iCG02, por ocasião da discussão do Quadro de
Indicadores e Metas no Contrato de Gestão que irá vigorar de 2021 a 2030.

Rever o indicador Indicador iCG09 (Índice de impacto da educação em saúde) de forma que contemple a
totalidade das ações de educação em saúde pra�cadas, incluindo aquelas referentes à saúde da pessoa
com deficiência.

Rever o cálculo da meta para o indicador iCG01, no sen�do de efetuar follow-up de egressos
considerando 7 semestres, incluído o semestre do relatório (semestral ou anual).

À Secretaria de Gestão do Ministério da Economia:

Elaborar a modelagem dos Contratos de Gestão a serem adotados pelas Organizações Sociais no âmbito
do Governo Federal.

Acompanhar o andamento das a�vidades das Organizações Sociais no âmbito do Governo Federal, para
correção eventual de seu modelo.

Orientar os Ministérios supervisores sobre a importância do modelo de OS e seu papel estratégico na
estrutura organizacional dos Ministérios.

Orientar as CONJURs dos Ministérios sobre a natureza do contrato de gestão e sobre o modelo de OS.

 

5. ENCAMINHAMENTO PARA A REUNIÃO SEMESTRAL DE 2021

12. Esta CAA propõe o período de 02 a 06 de agosto de 2021 para a Reunião de Acompanhamento
Semestral de 2021, quando será referendado o Quadro de Indicadores e Metas para o próximo ciclo, com vistas
à celebração do novo Contrato de Gestão para os próximos 10 anos.

6. CONCLUSÃO

13. O conjunto de ações realizadas pelo ISD em 2020 mostrou ter alcançado resultados que
superaram as expecta�vas desta CAACG, considerando a pandemia de Covid-19 e a consequente e necessária
paralisação das a�vidades presenciais, tanto no CEPS quanto no IIN-ELS.

14. O ISD prontamente atendeu ao contexto pandêmico e à demanda existente no sistema
hospitalar do Rio Grande do Norte, produzindo milhares de equipamentos de proteção individual (EPI) para
doação, como também imediatamente se preparou para o teleatendimento, apesar de estar em uma crise
financeira ainda pior do que aquela enfrentada em 2019, já citada em relatório anterior.

15. No CEPS Anita Garibaldi, foram realizados 25.502 atendimentos presenciais e 5.349
atendimentos por telessaúde (total = 33.851), distribuídos entre as seguintes áreas de atuação: análises
clínicas, enfermagem, eletroencefalografia, fisioterapia, fonoaudiologia, infectologia infan�l, infectologia
adulto, pediatria, pré-natal, psicologia clínica, neuropsicologia, neurologia infan�l, neurologia adulto, nutrição
clínica, serviço social, ultrassonografia, cardiotocografia, otorrinolaringologia, urologia e terapia ocupacional.
Esses dados, embora não estejam contemplados no quadro de indicadores do contrato de gestão, refletem a
relevância do papel do ISD na realidade da saúde da população regional.

16. Merecem destaque também os programas de educação para a ação social e comunitária
desenvolvidos pelo Ins�tuto: Serviço Mul�disciplinar de Atenção ao Transtorno do Espectro Au�sta (SEMEA),
Arte de Crescer, Neurinho, Mortalidade Materna Evitável na Perspec�va dos Direitos Humanos, Fazendo
Direito(s), Serviço de Referência para Atenção a Crianças, Adolescentes e Mulheres Ví�mas de Violência Sexual,
Rodas da Vida, Educa Parkinson e Projeto Barriguda. Essa diversidade de programas e ações extensionistas é
valiosa para ampliar a formação interprofissional e fortalecer a integração ensino-serviço-comunidade,
resultando em avanços consideráveis na qualidade de vida da população atendida.

17. Os indicadores referentes à produção cien�fica dos pesquisadores e alunos do ISD demonstram
um bom desempenho no ano de 2020. Registram-se quinze publicações de ar�gos cien�ficos, abordando temas
como: neuromodulação não invasiva para o tratamento de distúrbios relacionados à Covid-19,
neurorreabilitação em pessoas com Doença de Parkinson, mortalidade materna evitável, e disfunção intes�nal
em crianças com Síndrome Congênita pelo Zika.

18. Verificou-se que os alunos, ingressantes em 2018, concluíram seus trabalhos de monografia com
média de 23,56 meses de permanência no programa. Ressalta-se que os alunos também foram es�mulados a
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explorar em suas produções conteúdos relacionados a Covid-19, como a análise de possíveis efeitos no cérebro
induzidos pela infecção do Sars-Cov-2, e o impacto na saúde mental dos profissionais da saúde em atuação
durante a pandemia.

19. Também destaca-se o esforço de divulgação cien�fica com a criação do NeuroTalks,
disponibilizado na plataforma Youtube, com o obje�vo de apresentar resultados de pesquisas em
neurociências.

20. A infraestrutura do ISD também foi compar�lhada com pesquisadores da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), da Universidade Federal do ABC (UFABC) e da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP).

21. Uma ação que ganhou musculatura e nova dimensão no ISD foi a de Comunicação e Divulgação
Social. Novas estratégias foram estabelecidas, houve reformulação e redimensionamento das redes sociais, os
meios de divulgação foram fortalecidos, com resultados significa�vos, alguns mencionados a seguir:

21.1. 236% de aumento nas aparições do ISD em portais de no�cias, jornais impressos, canais de
televisão, programas de rádio, blogs e lives com entrevistas em redes sociais.

21.2. 42,86% das 84 aparições do ISD na mídia em 2020 rela�vas a análises de porta-vozes e
a�vidades ligadas à pandemia.

21.3. 77,38% das publicações foram resultados diretos de pautas sugeridas aos jornalistas pela
assessoria de comunicação do Ins�tuto ou de conteúdos produzidos e publicados pela assessoria no site e
nas redes sociais próprias.

21.4. 168,57% e 52,18% de aumento do total de inscritos e seguidores no YouTube e no
Instagram, respec�vamente.

22. Pode-se afirmar que o ISD deu início à busca de novas fontes de financiamento para suas
a�vidades de ensino e pesquisa. O aporte, embora �mido, torna-se significa�vo quando contextualizado em
meio a uma crise mundial, resultante de uma pandemia.

23. Esta Comissão reconhece o esforço empreendido pelo Ins�tuto e recomenda que se faça um
esforço ainda maior para ampliar e diversificar a sua carteira de financiamento.

24. A redução do faturamento do SUS, por falta de atendimento presencial por cinco meses e o não
repasse de recursos por parte do MEC, obrigou o ISD, mais uma vez, a recorrer à reserva técnica para cobrir
suas despesas operacionais referentes ao Contrato de Gestão por um período excedente (4 meses) ao limite
estabelecido no contrato de gestão (8 meses). Além de causar instabilidade à OS, causa prejuízos à própria
gestão e ao clima organizacional, comprometendo sobremaneira as suas a�vidades. Esta Comissão lembra que,
no biênio 2018/2019, essa situação resultou no pedido de demissão de cinco excelentes professores
pesquisadores do quadro permanente do IIN-ELS, de um total de 11 docentes em dedicação exclusiva (redução
de 45,4%).

25. Esta Comissão enfa�za que desde 2018, o ISD vem sofrendo problemas referentes ao volume e
atrasos dos repasses de recursos financeiros por parte do MEC. Em 2018, o MEC, ao invés de transferir R$
15.000.000,00, que seria o mínimo para o ISD custear suas despesas operacionais no Campus do Cérebro, onde
estaria se instalando, o MEC repassou somente R$ 12.000.000,00. Esta Comissão foi surpreendida ao tomar
conhecimento que o ISD não recebeu nenhum repasse em 2020, tendo recebido R$ 19.770.623,47 para custear
as despesas operacionais referentes a 2020 somente em 2021. Portanto, torna-se urgente que haja novo
repasse de recursos ainda em 2021.

26. Esta CAACG, ciente do momento do período de negociação do contrato de gestão entre o MEC e
o ISD, solicita celeridade na sua assinatura e no respec�vo repasse de recursos. Solicita, também, que os
aspectos a seguir sejam considerados para evitar comprome�mento do andamento das a�vidades de pós-
graduação, pesquisa e daquelas referentes à saúde de seus usuários.

1. O aumento dos custos rela�vos ao item Custeio, especialmente do CEPS e do IIN-ELS, cujo material de
trabalho (reagentes, material médico hospitalar descartável, farmacêu�co, entre outros) sofreu aumento
substancial de preço devido a diversos fatores como escassez no mercado, aumento do preço da carga do
transporte rodoviário, aumento do dólar no caso de importação etc.

2. Necessidade de inves�mento maciço no IIN-ELS, que não foi feito no montante necessário para
implantação dos laboratórios da pós-graduação stricto sensu e apoiar a o início das a�vidades do
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doutorado em área pioneira no país.

3. Reposição e modernização de equipamentos do CEPS que foram adquiridos paula�namente há 12½ anos.

4. Ampliação de inves�mento no CEPS que tem mul�plicado suas a�vidades ano a ano, que já atendeu, em
2020, 166 municípios.

27. Embora este relatório deva se ater a 2020, esta Comissão se atreveu a avançar para uma
recomendação muito forte ao MEC para 2021. Esta CAACG recomenda que o repasse de recursos possa ser
feito ainda no 1º semestre do corrente ano e, a cada ano, ao final do exercício anterior ou no primeiro mês do
exercício do contrato de gestão ou termo adi�vo, caso não possa repassar um montante para cobrir dois anos
ou mais.

28. A despeito das dificuldades já relatadas no decorrer deste relatório, o ISD teve somente uma leve
redução de nota global em relação ao ano anterior, devido à produção cien�fica discente resultante da drás�ca
diminuição no número de eventos realizados em razão da pandemia.

29. Esta Comissão enaltece a solidez da integração construída entre as áreas de atuação do ISD,
refle�da na abordagem interdisciplinar e no trabalho interprofissional em áreas pioneiras no país, respondendo
com enorme rapidez às demandas da sociedade e adaptando-se prontamente ao contexto adverso que uma
pandemia totalmente imprevisível tem acarretado, com resultados louváveis.

30. Dessa forma, ra�ficam-se os entendimentos constantes no relatório de avaliação plurianual
2014-2019 e corrobora-se a indicação favorável desta CAACG para a celebração de um novo ciclo do Contrato
de Gestão para os próximos dez anos, dada a importância e a excelência das a�vidades que o ISD desenvolve
para o Estado do Rio Grande do Norte e para a Região Nordeste, alcançando inclusive centros de pesquisa em
outras regiões do país.

Documento assinado eletronicamente por Sylvia Helena Figueiredo Prata, Usuário Externo, em
19/05/2021, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Cesar Braga de Abreu e Lima, Usuário Externo, em
19/05/2021, às 21:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Felipe von Glehn Silva, Usuário Externo, em 19/05/2021, às
22:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

Documento assinado eletronicamente por Renato Evangelista de Araujo, Usuário Externo, em 24/05/2021,
às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
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