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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
CONTRATO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE 

ENSINO E PESQUISA - RNP-OS 

 

 
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O propósito deste documento é analisar o Relatório Anual conforme o 
disposto na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão, celebrado entre o 
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e a Associação Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa - RNP-OS, referente ao período de janeiro a 
dezembro de 2002. 

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reuniu-se na sede da RNP-
OS, no Rio de Janeiro, no período de 13 a 14 de março de 2003, com o 
intuito de avaliar o atingimento da metas pactuadas no Contrato de 
Gestão, bem como calcular a pontuação e elaborar o conjunto de 
recomendações e observações registradas ao longo do documento. 

 

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Para a elaboração do presente Relatório de Avaliação, a Comissão seguiu 
os seguintes passos: 

•  apresentação do Relatório Anual pela RNP-OS e discussão do 
mesmo com a Direção da Associação; 

•  análise comparativa entre as recomendações feitas à Associação no 
Relatório Semestral e aquelas atendidas; 

•  análise do Relatório Anual;  
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•  definição de Recomendações a serem encaminhadas à RNP-OS e ao 
MCT; e 

•  conclusão sobre o desempenho da RNP-OS no que diz respeito ao 
alcance das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, conforme 
previsto nos parágrafos 1o, 2o e 3o, do art. 8o, da Lei no 9.637/98 e 
subcláusula terceira, da cláusula oitava do Contrato de Gestão. 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA 
COMISSÃO 

Após a análise do Relatório Anual de 2002 da RNP-OS, a Comissão pôde 
identif icar a situação abaixo, em relação às recomendações propostas no 
Relatório de Avaliação Semestral: 

 
3.1 Quanto à RNP: 
 

a) estabelecer critérios de seleção dos grupos de trabalho 
fomentados e de avaliação do sucesso dos projetos. Notou-se na 
apresentação que a Associação RNP-OS já está sensibil izada 
com este item. 

Como sugestão, esta Comissão entende que deve haver dois níveis 
de caracterização: 

I. quanto à natureza do projeto fomentado, identif icando o 
t ipo de resultado e atuação e distinguindo entre projetos 
usuários de redes avançadas e projetos com objetivos de 
inovação tecnológica na área de redes; 

II. quanto à natureza do apoio fornecido, especif icando 
quando se tratar de apoio de infra-estrutura ou apoio 
f inanceiro.  

Parcialmente Atendida,  no que se refere aos critérios de avaliação. 
Tal situação será objeto de recomendação mais adiante. 

b) estabelecimento de uma sistemática de acompanhamento e de 
avaliação dos projetos fomentados, observando suas 
peculiaridades. Em outras palavras, é preciso que sejam 
especif icados: i)os critérios de seleção de projetos/grupos nos 
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quais se pretende investir; i i)  os critérios de acompanhamento e 
avaliação dos resultados; e, i i i )  a forma e a composição das 
comissões de seleção e avaliação.  Atendido Parcialmente, no 
que diz respeito à sistemática de acompanhamento e avaliação 
conforme diagrama constante da página 43 do Relatório;  

c) adequar o cronograma dos Grupos de Trabalho fomentados ao 
período regular do ano, de forma a permitir a melhor mensuração 
dos indicadores que dependam da realização dos trabalhos 
destes Grupos. Prejudicado.  Conforme informações da 
Associação, a formação dos Grupos de Trabalho depende dos 
cronogramas das Universidades, e estes não se adequam com o 
ano comercial. Tal fato é observado no item 4 - Avaliação do 
Grau de Alcance das Metas, bem como nas recomendações à 
RNP-OS; 

d) proceder à reavaliação dos indicadores, seus pesos e metas, em 
conjunto com a Secretaria de Coordenação das Unidades de 
Pesquisa – SECUP/MCT, observando em particular os seguintes 
aspectos: 

1. características regionais de demanda e volume de 
uti l ização dos serviços (por exemplo o Indicador 7, que 
mede a disponibi l idade média da rede, pode ter valores 
diferenciados para regiões distintas do País, devido à 
demanda existente); 

2. interrelacionamento entre certas classes de indicadores de 
qualidade (por exemplo, a taxa de uti l ização de banda 
influencia o índice médio de sucesso na entrega, e pode 
também influenciar o tempo de entrega). 

Prejudicado  em função da não assinatura do adit ivo contratual; 

e) detalhar, para cada indicador, os instrumentos usados para 
mensurá-lo e justif icar, para cada meta, os valores atribuídos. 
Atendido, de acordo com o constante das páginas 64 a 75 do 
Relatório ; 

f) apresentar nos próximos relatórios, além das metas previstas no 
Contrato de Gestão, indicativo de meta padrão internacional ou 
nacional, quando pertinente a comparação. Atendido 
Parcialmente, conforme informações prestadas em relação aos 
Indicadores 5 e 6, e menção de não ter sido encontrada meta 
padrão para o indicador 4;  
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g) em relação aos Indicadores 1, 2 e 9, corrigir as metas realizadas, 
pois os valores apresentados não deveriam ser “zero”, mas 
constar como não aferido. Atendido, conforme Tabela constante 
da página 78 do Relatório; 

h) discriminar nos próximos relatórios, os eventos de capacitação, 
seus participantes, sua carga horária e objetivos de participação, 
de forma a i lustrar melhor a análise do Indicador 10. Atendido 
parcialmente,  tendo em vista que no Relatório não constam 
essas informações. Apesar disso, foram apresentadas a esta 
Comissão pela Direção da RNP-OS ;  

i) explicitar quem são os clientes e os usuários da RNP, que 
parecem formar conjuntos diferentes, dependendo do indicador 
que se considera. Isto, inclusive, permitirá determinar de forma 
mais precisa o que signif ica “satisfação do usuário”. Atendido 
parcialmente,  tendo em vista que no Relatório não constam 
essas informações. Apesar disso, foram apresentadas a esta 
Comissão pela Direção da RNP-OS;  

j) apresentar justif icativa da escolha da RNP em participar de 
organismos externos específ icos, refletida atualmente no 
indicador 14. Não Atendida;  

k) relacionar os eventos e participantes, e comentar sobre a 
qualidade e importância dos mesmos, de forma a permitir uma 
melhor análise do Indicador 13. Atendido parcialmente,  tendo 
em vista que no Relatório não constam essas informações. 
Apesar disso, foram apresentadas a esta Comissão pela Direção 
da RNP-OS;  

l) apresentar mais detalhadamente os relatórios f inanceiros. Como 
sugestão, propõe-se a divisão em mais ou menos três grandes 
itens: total de recursos do Contrato de Gestão aprovados para um 
determinado ano, entradas e saídas. Atendido,  conforme 
relatórios f inanceiros apresentados a partir da página 89 (Anexo 
II);  

m) informar, mesmo que não figure como indicador previsto no 
Contrato de Gestão, o grau de alavancagem por outros recursos 
e que este possa ser acompanhado ao longo do tempo. Não 
Atendido;  

n) mencionar, nos próximos relatórios, o índice de gastos com 
pessoal, para que se possa acompanhar o l imitador de 60% 
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imposto pelo Contrato de Gestão, em sua cláusula sétima. Não 
Atendido,  apesar das informações do total de recursos do 
Contrato de Gestão e de Despesas com Pessoal, constarem da 
página 93 do Relatório; e, 

o) fazer constar dos próximos relatórios anuais um histórico dos 
indicadores e metas realizadas. Não se aplica, tendo em vista 
que o Relatório Anual, ora em análise, é o primeiro a ser 
apresentado.  

 
 
3.2 Quanto ao MCT: 
 

a) assegurar a instalação do Comitê de Especial istas Externos, com 
o objetivo de auxil iar os agentes envolvidos na avaliação deste 
Contrato de Gestão, verif icando a pertinência e adequação 
técnica e científ ica das metas e seus indicadores de 
desempenho. Prejudicado ,  tendo em vista a mudança na Direção 
do MCT, assim, este assunto deverá ser reavaliado;  

b) encaminhar aos membros desta Comissão os adit ivos contratuais, 
para avaliação e análise prévia. Não Atendido ,  tendo em vista a 
mudança na Direção do MCT ;  

c) proceder, quando da negociação do quadro de Metas e 
Indicadores para 2003: i) à revisão do macroprocesso 5, 
Representação Internacional,  que deveria ser modif icado para 
Representação Institucional,  de modo a permit ir uma avaliação 
mais adequada de desempenho neste quesito; i i) revisão da 
nomenclatura do indicador 16, alterando de Prêmio Nacional da 
Qualidade para Prêmio de Qualidade do Governo Federal, uma 
vez que a RNP-OS já é cert i f icada pelo Governo Federal. 
Prejudicado ,  tendo em vista a não assinatura do adit ivo 
contratual; e,  

d) proceder, por ocasião da elaboração do próximo adit ivo 
contratual, a alteração da cláusula sexta, subcláusula terceira do 
Contrato de Gestão, de forma a adequar o Programa de Trabalho 
ao constante do Projeto de Lei Orçamentária para 2003 
(24.101.19.572.0465.4655.0001 – Operação e Desenvolvimento 
da Internet II – RNP-OS). Prejudicado ,  tendo em vista a não 
assinatura do adit ivo contratual.  
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Observação:  Em relação ao item "d" das Recomendações feitas à RNP-
OS e aos itens "b", "c" e "d" das Recomendações feitas ao MCT, em que 
pese a não assinatura do novo adit ivo contratual, foi apresentada a esta 
Comissão, pela Direção do RNP-OS, uma planilha com as novas metas a 
serem repactuadas para 2003, para os indicadores 3, 5, 8, 9 e 15.  

 

 

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS 

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação baseou-se na Sistemática 
de Avaliação definida no Contrato de Gestão do RNP-OS e apresenta a 
Tabela a seguir com o comparativo das metas programadas e alcançadas. 

TABELA  

COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS - 2002 

Indicador Peso Pactuado Realizado Grau de 
Alcance 

Nota Total de 
Pontos 

1(1) - - - - - - 

2(2) - - - - - - 

3 2 4 2,1 53% 5 10 

4 3 80% 57,3% 72% 8 24 

5 3 99,2% 95,7% 96% 10 30 

6(3) 3 150 118,32 127% 10 30 

7 3 99,5% 99,5% 100% 10 30 

8 2 92% 92% 100% 10 20 

9 4 70 68,75 98% 10 40 

10 3 5.000 5.252 105% 10 30 

11 2 84% 84% 100% 10 20 

12 2 3.400 3.721 109% 10 20 
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13 1 4 11 275% 10 10 

14 1,5 2 2 100% 10 15 

15 3 3 2,2 73% 7 21 

16 3 300 289 96% 10 30 

TOTAIS 35,5     330 

PONTUAÇÃO GLOBAL 9,3 
 
 
Observações: 
(1) Em relação ao indicador 1 – Taxa de Sucesso do Investimento em 

Grupos de Trabalho de Prospecção, há de ressaltar que a criação 
destes Grupos foi feita em junho de 2002 e os resultados até o 
momento são parciais. Desta forma, esta Comissão optou por retirá-lo 
do cômputo da nota f inal, tendo em vista que sua medição global só 
ocorrerá em junho de 2003. Sobre o assunto, vale a “Recomendação 
feita à RNP-OS” mais adiante. 

(2) Idem à observação anterior, com exceção do prazo de conclusão dos 
trabalhos dos grupos, que para o Indicador 2 – Taxa de Sucesso na 
Implantação de Serviços de Rede Inovadores está previsto para o f im 
de março de 2003. 

(3) O indicador 6 – Tempo de Entrega (ida e volta) entre dois pontos, 
apresenta uma mensuração diferenciada, haja vista que um menor 
valor na sua aferição representa uma melhor eficácia da rede. 

 

Apresentada a tabela anterior, segue abaixo os comentários relativos a 
cada um dos macroprocessos constantes do Relatório Anual de 2002: 
 
 
Macroprocesso 1 – Desenvolvimento Tecnológico 
 
Este macroprocesso possui três indicadores, sendo que para os dois 
primeiros os valores realizados não foram considerados tendo em vista as 
observações (1) e (2) acima mencionadas. Para o terceiro, que mede o 
Índice de Abrangência de Serviços e Aplicações Avançadas, foi obtido o 
valor de 2.1, o que signif ica 53% da meta pactuada com o MCT para 2002, 
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que é de 4.0. Segundo a RNP-OS, o valor alcançado desta últ ima meta 
deve-se à não aquisição de novos equipamentos a serem instalados nos 
PoP’s. Com isso, a Associação propôs a sua repactuação para 2003, 
constante do Adit ivo Contratual a ser f irmado com o MCT. 
 
 
Macroprocesso 2 – Operação da Rede 
 
Para o presente Macroprocesso existem 6 indicadores. Para o Indicador 4 
– Taxa de Uti l ização da Banda, foi aferido um valor de 57,3%, sendo que 
a meta para 2002 é de 80%, o que signif ica 72% de alcance desta meta. 
Segundo a direção da Associação, a dif iculdade em cumprir a meta 
pactuada deve-se a dois fatores: i) estabelecimento do valor inicial 
baseado em estimativas e amostragens distorcidas; i i) sistemática de 
coleta dos dados, implementada a partir do mês de outubro de 2002. Cabe 
ressaltar que o valor aferido (57,3%) é aceitável para este t ipo de 
empreendimento, e não denota desempenho inadequado. 
 
O indicador 5 - Índice Médio de Sucesso na Entrega obteve um grau de 
alcance de 96%, sendo que a meta pactuada era de 99,2% contra um 
realização de 95,7%. Segundo a direção da Associação, a dif iculdade em 
cumprir a meta pactuada deve-se a dois fatores: i)  estabelecimento do 
valor inicial baseado em estimativas e amostragens quando “os enlaces 
não t inham a capacidade que tem hoje”; i i) o impacto negativo causado 
por “alguns dos equipamentos de rede que estão sendo uti l izados no 
l imite de seu desempenho”. 
 
Para o indicador 6, houve um grau de superação da meta pactuada em 
127%, haja vista que o tempo de resposta, medido em milissegundos,  foi 
de 118,32 e a meta para 2002 é de 150.  
 
Para o cálculo do indicador 7 – Disponibil idade Média da Rede, obteve-se 
uma equivalência da meta realizada em relação à pactuada (99,5% de 
disponibil idade). Ainda sobre este indicador, o Relatório apresenta uma 
Tabela, na página 71, com o nível de disponibil idade por Unidade da 
Federação e Região Geográfica. 
 
O Indicador 8 – Percentual de Organizações Usuárias Primárias Atendidas 
pela RNP, obteve uma igualdade de alcance da meta em relação à 
pactuada e à observada (92% de organizações usuárias primárias 
atendidas pela RNP). 
 
Por f im, em relação ao Indicador 9 – Índice de Satisfação dos Usuários da 
RNP, foi apurado um índice de 68,75, contra uma meta pactuada de 70, 
ou seja, um grau de alcance de 98%. 
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Macroprocesso 3 – Capacitação 
 
Este macroprocesso possui apenas um indicador, que representa o 
Número de Homens/Hora de Participação em Eventos de Capacitação. O 
valor realizado apresenta 5.252 homens/hora, o que signif ica uma 
superação de 5%, em relação à meta acordada para 2002, que foi de 
5.000. Segundo a direção da RNP-OS, esta capacitação envolve os 
empregados da instituição, bem como os representantes dos PoP’s. 
 
 
Macroprocesso 4 – Difusão de Informações 
 
Para este macroprocesso, foram construídos dois indicadores: Indicador 
11 – Índice de Qualidade do Website e Indicador 12 – Número de 
Assinantes de Publicações da RNP. Para o Indicador 11, observou-se um 
alcance total da meta pactuada. Segundo a Direção da Associação, a 
própria RNP desenvolveu a metodologia e realizou a pesquisa com os 
representantes técnicos e administrativos dos PoP’s. Para o indicador 12, 
a meta pactuada com o MCT no ano de 2002 foi de 3.400 assinantes, 
tendo sido superada em 9%, o que representa um realizado de 3.721. 
 
 
Macroprocesso 5 – Representação Internacional 
 
Este macroprocesso possui dois indicadores: Indicador 13 – Número de 
Participações em Eventos e Indicador 14 – Número de Organizações com 
Representação da RNP. Para o indicador 13 foram aferidas 11 
participações, o que signif ica uma superação de 175% em relação ao 
pactuado para 2002, que é de 4. Em relação ao Indicador 14, obteve-se 
uma igualdade de alcance da meta em relação à pactuada e à observada. 
 
 
Macroprocesso 6 – Gestão Institucional 

 
Este macroprocesso detém dois Indicadores: Indicador 15 – Índice de 
Evolução Tecnológica e Indicador 16 – Pontuação do Modelo de Gestão 
Segundo os Critérios do Prêmio Nacional de Qualidade. O Indicador 15 
apresenta um grau de alcance de 73% em relação ao índice pactuado com 
o MCT, que é de 3. Segundo a Direção da Associação, o não atingimento 
desta meta deve-se à “progressiva obsolescência da plataforma de 
roteamento que não pôde ser renovada até o momento”. Em relação ao 
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indicador 16, o valor aferido de 298 pontos representa 96% da meta 
pactuada (300) sendo obtido por intermédio de avaliadores externos do 
Prêmio Nacional da Gestão Pública, ex-Prêmio de Qualidade do Governo 
Federal. 
 
 
 

5. RECOMENDAÇÕES 

 
À RNP-OS: 
 

a) Embora durante a apresentação tenha sido constatada uma 
preocupação com estabelecimento de critérios de seleção, 
acompanhamento e avaliação f inal de projetos contratados, estes 
critérios não constam do relatório. Assim sendo, a Comissão 
recomenda que relatórios futuros explicitem os seguintes itens: 

I. cr itérios para seleção de projetos a serem contratados; 

II. natureza dos projetos contratados, em termos 
percentuais (projetos usuários ou de inovação 
tecnológica); 

III .  natureza do apoio fornecido (infra-estrutura ou 
f inanceiro); 

b) A formação do comitê técnico para seleção, acompanhamento e 
avaliação final dos projetos aparece na página 43 do Relatório, 
indicando que tal comitê é integrado por membros da Diretoria e de 
PoP’s. Esta Comissão entende que é necessário incluir especialistas 
externos nesse comitê, que poderão ser indicados pela própria 
Comissão. Sugere-se que ao menos 25% do comitê seja formado por 
especial istas externos; 

c) Tendo em vista que os indicadores 1 e 2 foram prejudicados em função 
do descompasso entre prazos legais e prazos de execução de projetos 
contratados, a Comissão recomenda que estes indicadores constem do 
contrato para a avaliação do ano de 2003, que será realizada no início 
de 2004. Para o indicador 1, serão considerados apenas os projetos 
f inalizados, ou seja, contratados em 2002 e executados em 2002-2003. 
Em relação ao indicador 2, deve-se observar o resultado do projeto-
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piloto, bem como o planejamento de sua implantação como serviço ou 
aplicação de produção; 

d) Em função do proposto no item acima, referente ao Indicador 2, esta 
Comissão recomenda a reavaliação de sua fórmula de cálculo; 

e) Apresentar nos próximos relatórios, de forma sintética, um quadro 
demonstrativo de padrões internacionais para cada indicador, quando 
pertinente, acompanhados das fontes de informação util izadas; 

f) O acompanhamento dos usuários l imitou-se a considerar os PoP's 
como usuários, havendo a indicação de que no futuro o conceito de 
usuário seja estendido para as instituições ou redes l igadas 
diretamente à RNP. A Comissão recomenda que esta é uma direção 
adequada e que deve ser perseguida; 

g) A Comissão solicita que os futuros relatórios apresentem, de forma 
estruturada, os fatores externos que tenham dif icultado ou impedido o 
cumprimento das metas, como por exemplo, falta de infra-estrutura nas 
pontas ou aumento na taxa de câmbio; 

h) O relatório indicou com detalhes a metodologia para medir cada 
indicador de desempenho da rede. A Comissão sugere que relatórios 
futuros justif iquem a escolha da metodologia, até porque se trata de 
uma área em constante evolução; 

i) A Comissão recomenda que seja acrescido ao Macroprocesso 6 – 
Gestão Institucional uma demonstração que permita verif icar a 
evolução do “custo de megabit por segundo”. Tal fato permitirá um 
melhor acompanhamento da eficiência na aplicação dos recursos da 
Associação ;  

j) A Comissão reitera ainda as seguintes recomendações já contidas no 
relatório semestral anterior: 

I. informar, mesmo que não figure como indicador previsto 
no Contrato de Gestão, o grau de alavancagem por 
outros recursos e que este possa ser acompanhado ao 
longo do tempo; 

II. mencionar, nos próximos relatórios, o índice de gastos  
com pessoal, para que se possa acompanhar o l imitador 
de 60% imposto pelo Contrato de Gestão,  em sua 
cláusula sétima;  
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I I I .  fazer constar dos próximos relatórios anuais um histórico 
dos indicadores e metas realizadas; 

IV. apresentar justif icativa da escolha da RNP em participar 
de organismos externos específicos (indicador 14); e, 

V. discriminar nos próximos relatórios, os eventos de 
capacitação, seus participantes, sua carga horária e 
objetivos de participação, de forma a i lustrar melhor a 
análise do Indicador 10. 

k) Adicionalmente, esta Comissão entende como pertinente que:  
I. O cálculo do indicador 6 desconsidere métricas que não 

possam ser controladas pela RNP, como por exemplo o 
tempo de propagação, que depende de distâncias 
geográficas. Dessa forma, a Comissão poderá avaliar 
com mais precisão a eficiência da RNP quanto a este 
item; e,  

II .  O cálculo do indicador 7, que hoje está voltado a medir 
apenas a disponibil idade dos enlaces, poderia ser 
acrescido de um demonstrativo da disponibil idade dos 
serviços ofertados pela RNP-OS até a fronteira 
administrativa sob sua responsabil idade técnica. Isto 
permitir ia uma melhor avaliação dos serviços prestados.  

 

 

AO MCT 

a) Promover, por intermédio do Comitê Gestor RNP – CG-RNP, do 
Programa Interministerial MEC/MCT, o encaminhamento da solução 
para os investimentos em infra-estrutura e equipamentos de rede não 
realizados nos últ imos anos, e que impactam negativamente nos 
indicadores em geral;  

b) Ademais, esta Comissão reitera as seguintes recomendações do 
relatório anterior: 

I. assegurar a instalação do Comitê de Especialistas 
Externos, com o objetivo de auxil iar os agentes 
envolvidos na avaliação deste Contrato de Gestão, 
verif icando a pertinência e adequação técnica e 
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científ ica das metas e seus indicadores de desempenho; 
e,  

II .  encaminhar aos membros desta Comissão os adit ivos 
contratuais, para avaliação e análise prévia. 

 

 
6. CONCLUSÕES 

 

A RNP está tomando as medidas adequadas para prover um backbone  de 
grande capacidade para todo o Brasil.  Isto no entanto não será suficiente 
para garantir seu aproveitamento, se a infra-estrutura não for 
modernizada do lado do usuário. Como as redes dos campi  não têm 
acompanhado o aumento da demanda e o avanço tecnológico, é preciso 
equacionar e integrar as ações para que os grupos de pesquisa possam 
usufruir das novas tecnológias. 

Esta Comissão reconhece o esforço continuado da RNP-OS no sentido de 
manter um serviço de alta qualidade, apesar das dif iculdades 
relacionadas com a manutenção de um corpo técnico de acordo com suas 
necessidades, com o grau de investimento e de atualização de 
equipamentos e com a infra-estrutura existente hoje no País, 
principalmente na área de telecomunicações. 

A Comissão cumprimenta a OS pelo esforço feito, que resultou numa 
duplicação da capacidade implantada, mantendo-se o mesmo custo 
aproximado. 

Ademais, a Comissão ressalta a importância estratégica da RNP-OS para 
a Ciência e Tecnologia do País e parabeniza a equipe pelo empenho em 
manter os serviços de redes avançadas em um patamar de alto nível. A 
RNP vem demonstrando papel de l iderança nacional e internacional, 
trabalhando para o estabelecimento de redes em nível latino-americano, 
inclusive com envolvimento europeu. 

Ressalte-se igualmente que a RNP é essencial para a implantação de 
programas nacionais de educação à distância. 

Finalmente, conclui-se que, conforme metodologia de avaliação 
estabelecida no Contrato de Gestão, a Associação atingiu plenamente as 
metas compromissadas ao obter grau 9,3. 
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