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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios - MEC, Bloco L - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70047-900

Telefone: - h�p://www.mec.gov.br
  

TERMO ADITIVO Nº 1/2022

PROCESSO Nº 23000.006909/2021-18

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE GESTÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO –
MEC E O INSTITUTO DE ENSINO
E PESQUISA ALBERTO SANTOS
DUMONT – ISD

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO –  MEC, inscrito no CNPJ sob o nº
00.394.445/0003-65, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 9º andar, Brasília/DF, doravante
denominado Órgão Supervisor, neste ato representado pelo Ministro de Estado da Educação, VICTOR
GODOY VEIGA, nomeado pelo Decreto Presidencial publicado na Edição do Diário Oficial da União de 30
de março de 2022, Seção 2, página 1, e o INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS
DUMONT – ISD, doravante denominado Ins�tuto, inscrito no CNPJ sob o nº 19.176.461/0001-48, com
sede na Av. Santos Dumont, nº 1.560, andar Térreo, Zona Rural, Macaíba/RN, neste ato representado por
seu Diretor-Geral, REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA FREITAS JUNIOR, devidamente nomeado pelo
Conselho de Administração, conforme determina o art. 26 do respec�vo Estatuto Social, resolvem:

 

Firmar o presente Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão celebrado em 28 de dezembro de 2021, com
fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, conforme as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Adi�vo tem por objeto assegurar a con�nuidade do fomento das
a�vidades e dos projetos previstos no Contrato de Gestão, mediante as diretrizes do Órgão Supervisor, o
Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho, o Plano de Ação e o repasse de recursos, incluir o inciso
XXIV no item 3.1 da CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES do Contrato de Gestão
assim como as demais providências detalhadas abaixo.

SUBCLÁUSULA ÚNICA

1.1.1. Integra o presente Termo Adi�vo, independentemente de transcrição, o Programa de
Trabalho atualizado para o exercício de 2022, estruturado nos seguintes anexos:

1.1.1.1. Anexo I: Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho;

1.1.1.2. Anexo II: Plano de Ação; e

1.1.1.3. Anexo III: Cronograma de desembolso.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
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2.1. Para o cumprimento das metas pactuadas neste Instrumento, fica es�mado o valor de
recursos orçamentários des�nados ao Ins�tuto em R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil
reais), a ser repassado no decorrer do exercício de 2022, conforme cronograma de desembolso constante
do Anexo III.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS

3.1. Ficam reprogramados os saldos financeiros das ações iniciadas no exercício de 2021, no
montante de R$ 34.010.641,84 (trinta e quatro milhões, dez mil, seiscentos e quarenta e um reais e
oitenta e quatro centavos), disponíveis em 31 de dezembro de 2021, da seguinte forma:

3.1.1. O valor de R$ 17.991.738,62 (dezessete milhões, novecentos e noventa e um mil,
setecentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) correspondente à cons�tuição de reserva
técnica, des�nada a honrar compromissos assumidos e ainda não pagos, assim como a manutenção
e a operação dos projetos e das a�vidades em curso e outros gastos em a�vidades de relevante
interesse para os obje�vos do Contrato de Gestão, excluído o uso para novos inves�mentos;

3.1.2. O valor de R$ 10.178.251,74 (dez milhões, cento e setenta e oito mil, duzentos e
cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao saldo de inves�mentos
comprome�dos com projetos de segurança e de consolidação da infraestrutura, aquisição e
manutenção de equipamentos de pesquisa e contratação de pesquisadores e técnicos
especializados em laboratórios que foram reprogramados para o ano de 2022; e

3.1.3. O valor de R$ 5.840.651,48 (cinco milhões, oitocentos e quarenta mil, seiscentos e
cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) corresponde à reserva técnica de con�ngência
des�nada a passivos con�ngentes do Contrato de Gestão.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA

4.1. O item 3.1 da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão passa a ser acrescido do inciso XXIV,
com a seguinte redação:

"XXIV. reprogramar, por ocasião do primeiro Termo Adi�vo do exercício subsequente, os
eventuais saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de cada ano."

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICIDADE

5.1. O presente Termo Adi�vo será publicado no prazo legal pelo Órgão Supervisor, em forma
de extrato, no Diário Oficial da União, e, na íntegra, no sí�o que mantém na internet.

6. CLÁUSULA SEXTA– DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ra�ficadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de
Gestão que ora se adita, compa�veis e não alteradas pelo presente Instrumento.

 

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Adi�vo em duas
vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

 

 

VICTOR GODOY VEIGA
Ministro de Estado da Educação

REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA FREITAS JUNIOR
Diretor-Geral do Ins�tuto de Ensino e Pesquisa Alberto

Santos Dumont

 

ANEXO I – QUADRO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

# INDICADOR PESO ANO
2020
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1 Índice de aproveitamento de egressos. 3 90%

2
Produção cien�fica autorada por professores-pesquisadores permanentes
do ISD e/ou com colaboradores (IINELS e ANITA) em periódicos indexados
e qualificados per capita.

3 1,0

3 Proporção de pesquisadores-autores de publicações. 2 > 80%

4 Índice de sucesso do mestrado – programa 2 anos. 2 85%

5 Produção cien�fica discente do ISD per capita. 2 1,0

6 Índice de ocupação das instalações por usuários externos. 1 10%

7 Índice de impacto da educação em saúde do ISD. 0 -

8 Uso da capacidade instalada para alunos de residência médica e
mul�profissional obrigatória. 3 90%

9 Uso da capacidade instalada para a�vidades curriculares de graduação. 3 90%

10 Prá�cas de educação permanente em saúde no SUS. 2 80%

11 Alavancagem das fontes de recursos financeiros. 2 20%

12 Custos administra�vos. 3 15%

 
 

Indicador 1  ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DE EGRESSOS

Finalidade: mensurar o aproveitamento dos egressos da pós-graduação em neurociências e
neuroengenharia no mercado de trabalho (setor produ�vo ou academia, seja docente, seja
doutorando).
Unidade de medida e sen�do: porcentagem (%), maior-melhor
Forma de cálculo: [quan�dade de egressos nos anos X-3 a X-1 aproveitados no mercado de trabalho
(setor produ�vo ou academia) no ano X] / [quan�dade de egressos nos anos X-3 a X-1] * 100
Informações necessárias: a quan�dade de egressos
aproveitados no mercado de trabalho no ano X -3 será
levantada por meio de pesquisa qualita�va de
acompanhamento de egressos dos programas de pós-
graduação em neurociências e neuroengenharia a ser
realizada em bases anuais a par�r do cadastro de egressos.
 
A quan�dade de egressos no ano X corresponde à
quan�dade de concluintes dos programas de pós-
graduação em neurociências e neuroengenharia.

Fonte:
Levantamentos do IINELS.

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:
ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:
ISD1 ISD2 ISD3 ISD4

ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6
IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:
Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>96% 10
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86-95% 9
76-85% 8
66-75% 7
56-65% 6
<55% 0

 

 
 
 

Indicador 2
PRODUÇÃO CIENTÍFICA AUTORADA POR PROFESSORES-PESQUISADORES
PERMANENTES DO ISD E/OU COM COLABORADORES EM PERIÓDICOS INDEXADOS
E QUALIFICADOS PER CAPITA

Finalidade: mensurar a produção cien�fica autorada e/ou coautorada por colaboradores do ISD em
periódicos indexados com Journal Citacion Reports (JCR) acima de 0,5 ou vinculados a associações ou
sociedades de abrangência nacional nas áreas de atuação do ISD média per capita.
Unidade de medida e sen�do: índice, maior-melhor.
Forma de cálculo: [quan�dade de ar�gos publicados em periódicos cien�ficos indexados] / [quan�dade
de professores-pesquisadores permanentes do ISD.
Informações necessárias: número de ar�gos
publicados em periódicos cien�ficos indexados por
ano, discriminados por �po de autoria/coautoria
(apenas ISD, parcerias nacionais, parcerias
internacionais ou ambas) e relação dos professores-
pesquisadores do ISD.

Fonte:
Informações gerenciais do IINELS e ANITA.

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:
ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:
ISD1 ISD2 ISD3 ISD4

ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6
IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:
Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade
Observações: serão definidos critérios de aceitação de publicações em coautoria com o propósito de se
evitarem coautorias que não sejam decorrentes do desenvolvimento conjunto de a�vidades de
pesquisa.
A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>90% 10
75-89% 9
60-74% 7
<59% 0

 

 
 

Indicador 3  PROPORÇÃO DE PESQUISADORES-AUTORES DE PUBLICAÇÕES
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Finalidade: mensurar a concentração da produção cien�fica autorada e/ou coautorada por
colaboradores do ISD em periódicos indexados, conforme indicador 02.
Unidade de medida e sen�do: porcentagem, maior-melhor.

Forma de cálculo: [quan�dade de professores/pesquisadores com publicações em periódicos cien�ficos
indexados] / [quan�dade total de professores-pesquisadores do ISD] * 100.

Informações necessárias: número de ar�gos
publicados em periódicos cien�ficos indexados por
ano, discriminados por �po de autoria/coautoria
(apenas ISD, parcerias nacionais, parcerias
internacionais ou ambas) e relação dos professores-
pesquisadores do ISD.

Fonte:
Informações gerenciais do IINELS e ANITA.

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:
ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:
ISD1 ISD2 ISD3 ISD4

ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6
IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:
Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

Observações: serão definidos critérios de aceitação de publicações em coautoria com o propósito de se
evitarem coautorias que não sejam decorrentes do desenvolvimento conjunto de a�vidades de
pesquisa.

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>90% 10
75-89% 9
60-74% 7
<59% 0

 
 

 
 

Indicador 4  ÍNDICE DE SUCESSO DO MESTRADO – PROGRAMA 2 ANOS  

Finalidade: mensurar a persistência dos alunos de pós-graduação no fluxo para completar o Mestrado
em Neuroengenharia.  

Unidade de medida e sen�do: porcentagem (%), maior-melhor.  

Forma de cálculo: percentual de pós-graduando concluintes em até 24 meses (individualizado por data
de matrícula), excluindo os desistentes dentro do primeiro ano do curso.  

Informações necessárias: registro individualizado das
dissertações defendidas por ano no programa de pós-
graduação em neuroengenharia do IIN-ELS/ISD

Relação individualizada de ingressantes e de concluintes
no programa de pós-graduação em neuroengenharia do
IIN-ELS/ISD por ano.

Fonte:
Informações gerenciais do IINELS.  
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Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:  

ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual  

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:  

ISD1 ISD2 ISD3 ISD4

ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6  

IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5  

Uso do indicador: Função do indicador:  

Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade  

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>96% 10
86-95% 9
76-85% 8
66-75% 7
51-65% 6
<=50% 0

 
 

 

 
 

Indicador 5  PRODUÇÃO CIENTÍFICA DISCENTE DO ISD (IINELS E ANITA) PER CAPITA

Finalidade: mensurar a produção cien�fica dos discentes do ISD.

Unidade de medida e sen�do: índice, quanto maior-melhor.

Forma de cálculo: [quan�dade de produção cien�fica de discentes matriculados e a�vos no 2º ano dos
programas publicados (produção bibliográfica e produção técnica de acordo com os critérios da
Plataforma La�es)] / [quan�dade de discentes do ISD matriculados e a�vos no 2º ano dos programas]
(inclui não indexados, inclui sobreposição).

Informações necessárias: produção cien�fica de discentes
matriculados e a�vos no 2º ano dos programas, em
congressos, ar�gos cien�ficos, jornais e a relação de
discentes com o correspondente ano de entrada no IDS.

Fonte:
Informações gerenciais do IINELS e
ANITA.

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:

ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual
Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:
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ISD1 ISD2 ISD3 ISD4
ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6

IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:

Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

Observações:

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>90% 10
75-89% 9
60-74% 7
<59% 0

 
 
 

 
 

Indicador 6 ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DAS INSTALAÇÕES POR PESQUISADORES EXTERNOS

Finalidade: mensurar a ocupação das instalações por usuários externos (pesquisadores, pós-
graduandos ou terceiros por colaboração) dos laboratórios abertos.

Unidade de medida e sen�do: porcentagem (%), maior-melhor com parâmetros e limites.

Forma de cálculo: [quan�dade de horas em que os laboratórios abertos foram u�lizados por usuários
externos] / [total de horas disponíveis2 dos laboratórios abertos] * 100.

Informações necessárias: quan�dade de horas em que os
laboratórios abertos humanos foram u�lizados por usuários
externos.
Total de horas disponíveis dos laboratórios abertos.

Fonte:
IINELS

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:
ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:
ISD1 ISD2 ISD3 ISD4

ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6
IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:
Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
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Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>90% 10
75-89% 9
50-74% 7

<50 0
 
 

1 Considerando as horas em que os respec�vos laboratórios estejam passíveis de uso por pesquisadores
externos.
 

 
 

Indicador 7 ÍNDICE DE IMPACTO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO ISD3

Finalidade: em desenvolvimento.

Unidade de medida e sen�do: Índice (variação <1 - >1), maior-melhor.

Forma de cálculo: [variação percentual anual (ano X-1/X-2) média da quan�dade de óbitos maternos
declarados no RN] / [variação percentual anual (ano X-1/X-2) média da quan�dade de óbitos maternos
declarados mulheres residentes em Macaíba e atendidas no ANITA]

Informações necessárias: quan�dade anual de óbitos
maternos declarados de mulheres residentes em
Macaíba/RN e atendidas no ANITA. Quan�dade anual de
óbitos maternos declarados no RN.

Fonte:
DATASUS.
Painel de Indicador de Mortalidade
Materna

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:

ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:

ISD1 ISD2 ISD3 ISD4

ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6
IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:

Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

Observações: como qualquer indicador de efe�vidade, este está sujeito a causas rivais, fatores que
podem influenciar e estão fora do controle do ISD. Nesse sen�do, é importante ressaltar que as metas
pactuadas foram es�madas em condições coeteris paribus.
Quaisquer fatores (tais como: greves ou situações de emergência) que comprovadamente influenciarem
de forma significa�va o alcance da meta, para maior ou menor, invalidará este indicador.

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>=88% 10
63-87% 9
38-62% 8
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15-37% 7
<15% 0

 

2 Indicador em experimentação.
 

Indicador 8  USO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA ALUNOS DE RESIDÊNCIA MÉDICA E
MULTIPROFISSIONAL OBRIGATÓRIA

Finalidade: mensurar a par�cipação de residentes nos Programas nos quais o ANITA atua.

Unidade de medida e sen�do: percentual, maior-melhor.

Forma de cálculo: [(Horas de preceptoria médica e mul�profissional efe�vamente u�lizadas) /
(Capacidade instalada em horas3 de preceptoria médica e mul�profissional, com base na proporção
preceptor por aluno definido pela Comissão Nacional de Residência Médica e pela Comissão Nacional
de Residência Mul�profissional em Saúde)]

Informações necessárias: relação de residentes no ANITA
por mês em comparação com a capacidade instalada,
discriminados por categoria (médico ou mul�profissional) e
por programa de residência.

Fonte:
Informações gerenciais do ANITA.

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:

ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:

ISD1 ISD2 ISD3 ISD4
ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6

IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:

Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>96% 10
86-95% 9

76-85% 8

66-75% 7
51-65% 6
<=50% 0

 
 
 
3Considerando as horas disponíveis no calendário anual e que estejam passíveis de uso por preceptores.

 
 

Indicador 9  USO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA ESTÁGIOS CURRICULARES
OBRIGATÓRIOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO
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Finalidade: mensurar o envolvimento de alunos de graduação realizando estágios curriculares no ISD.

Unidade de medida e sen�do: percentual, maior-melhor.

Forma de cálculo: [(Horas efe�vas em estágio curricular obrigatório para alunos de graduação nas
unidades do ISD em semana padrão) / (Capacidade instalada, em horas4 , para estágio curricular
obrigatório para alunos de graduação, conforme proporção preceptor por aluno definido no critério de
excelência MEC-SINAES)].

Informações necessárias: relação de alunos de graduação
que realizam estágios curriculares nas unidades do ISD por
mês com a capacidade instalada, discriminados pelo
programa e pela unidade nos quais suas a�vidades são
desenvolvidas, por curso de graduação e por ins�tuição de
origem.

Fonte:
Informações gerenciais do ANITA.

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:

ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:

ISD1 ISD2 ISD3 ISD4
ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6

IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:

Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>96% 10
86-95% 9
76-85% 8
66-75% 7
56-65% 6
<50% 0

 
 

4Considerando as horas disponíveis no calendário anual e que estejam passíveis de uso por alunos
atendidos.

 
 

Indicador 10  TAXA DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE

Finalidade: mensurar a quan�dade de equipes que realizam a�vidade de educação permanentes em
saúde abrangidas pelas a�vidades do ISD.

Unidade de medida e sen�do: percentual, maior-melhor.

Forma de cálculo: [quan�dade de equipes que realizaram a�vidades de educação permanente em
saúde5 / total de equipes da Município de Macaíba] * 100.
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Informações necessárias: quan�dade de equipes
profissionais de saúde par�cipantes em a�vidades de
educação permanente promovidas pelo ISD.

Fonte:
Informações gerenciais do ANITA.

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:

ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:

ISD1 ISD2 ISD3 ISD4
ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6

IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:

Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>96% 10
86-95% 9
76-85% 8
66-75% 7
56-65% 6
<55% 0

 
 
 

5 Conforme calendário de a�vidades do ano.
 

Indicador 11  ALAVANCAGEM DAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

Finalidade: mensurar a capacidade de diversificação das fontes de financiamento do ISD.

Unidade de medida: porcentagem (%).

Forma de cálculo: [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.

Informações necessárias: orçamento anual do ISD com
base nos recursos do Contrato de Gestão com o MEC. Valor
(em R$) de recursos adicionais ao contrato de gestão com o
MEC captados por ano.

Fonte:
Informações gerenciais da Sede.

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:

ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:

ISD1 ISD2 ISD3 ISD4
ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6

IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5
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Uso do indicador: Função do indicador:

Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

>96% 10
86-95% 9
76-85% 8
66-75% 7
56-65% 6
46-55% 5
<45% 0

 
 

 
 

Indicador 12  CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: mensurar e monitorar os custos rela�vos de administração do ISD.

Unidade de medida: porcentagem (%).

Forma de cálculo: [Gastos administra�vos com pessoal e custeio do ISD/Orçamento anual total
(Contrato de Gestão e outras fontes) executado do ISD] * 100.

Informações necessárias: custos administra�vos do ISD por
ano; orçamento anual do ISD.

Fonte:
Informações gerenciais da Sede.

Unidade(s) envolvida(s) na coleta: Periodicidade da coleta:

ISD ANITA IIN-ELS Sede Mensal Semestral Anual

Relação com Obje�vos Estratégicos do ISD:

ISD1 ISD2 ISD3 ISD4
ANITA1 ANITA2 ANITA3 ANITA4 ANITA5 ANITA6

IIN-ELS1 IIN-ELS2 IIN-ELS3 IIN-ELS4 IIN-ELS5

Uso do indicador: Função do indicador:

Gerencial CG Sociedade Eficiência Economicidade Eficácia Efe�vidade

A pontuação deste indicador está vinculada ao grau de alcance da meta segundo a tabela abaixo:
 

Intervalo do grau de
alcance da meta Nota

<=100% 10
101-110% 9
111-120% 8

>120% 0
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ANEXO II – PLANO DE AÇÃO

 

O aporte de R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais) se des�na ao custo
permanente da infraestrutura atual instalada e a operação das unidades do ISD.

A alocação de recursos detalhados por natureza de despesa: i) pessoal, incluindo salários,
encargos e bene�cios dos funcionários; ii) custeio, incluindo contratos e serviços, materiais e insumos e
viagens nacionais e internacionais; e iii) inves�mentos, incluindo necessidades de atualização das
instalações laboratoriais de ensino e pesquisa e equipamentos.

Na tabela a seguir, apresenta-se o detalhamento da aplicação dos recursos:

 

OPERAÇÃO ANITA IIN-ELS SEDE Total

Pessoal - - R$
3.092.216,00

R$
3.542.790,00

R$
1.664.498,00

R$
8.299.504,00

Custeio

Viagens - R$ 33.000,00 R$ 55.000,00 R$
110.000,00 R$ 198.000,00

Contratos e
Serviços

Energia
Elétrica e

Água

R$
196.500,00 R$ 840.000,00 - R$

1.036.500,00

Serviços de
Vigilância e

Limpeza

R$
497.700,00

R$
1.100.867,00 - R$

1.598.567,00

Outros
contratos e

serviços

R$
627.060,00 R$ 957.534,00 R$

709.183,00
R$

2.293.777,00

Materiais e
insumos - R$

156.395,00 R$ 374.481,00 R$ 56.380,00 R$ 587.256,00

Inves�mento
Reformas

instalações e
equipamentos

- R$
897.279,00

R$
3.364.797,00

R$
224.320,00

R$
4.486.396,00

Sub-Total R$
5.500.150,00

R$
10.235.469,00

R$
2.764.381,00

R$
18.500.000,00

 
 

ANEXO III – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 
MÊS VALOR
Novembro/2021 R$ 18.500.000,00
TOTAL R$ 18.500.000,00
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Documento assinado eletronicamente por Victor Godoy Veiga, Ministro de Estado da Educação, em
18/11/2022, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Júnior, Usuário
Externo, em 18/11/2022, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria
nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3635325 e
o código CRC 262985B5.

Referência: Processo nº 23000.006909/2021-18 SEI nº 3635325


