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LISTA DE DIRIGENTES 
 

Esta informação encontra-se no capítulo Identificação e Atributos da Unidade, quadro A.1.3 - 
Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 

 
LISTA DE SIGLAS 

 
AG - Alunos Regularmente Matriculados na Graduação 
AGE – Aluno de Graduação Equivalente 
AGTI – Alunos de Graduação em Tempo Integral 
AGU – Advocacia Geral da União 
AMVER – Associação Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes 
APG – Alunos na Pós-graduação stricto sensu 
APGTI – Alunos de Pós-graduação em Tempo Integral 
AR – Alunos de Residência 
ARTI – Alunos de Residência Médica em Tempo Integral 
ASCOM – Assessoria de Comunicação 
ASESP – Assessoria Especial 
ASREC – Assessoria de Relações Corporativas 
ASSIN – Assessoria de Relações Internacionais 
AUDIT – Auditoria Interna 
AULP – Associação de Universidades de Língua Portuguesa 
 
BDI – Bonificações e Despesas Indiretas 
BIB – Coordenadoria do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas  
BRAFITEC - Brasil France Ingénieur Tecnologia 
BRANETEC - Programa de cooperação entre o Brasil e a Holanda voltado para estudantes de 
graduação 
 
CACSL – Coordenadoria Administrativa do CSL 
CAMAT – Central Analítica de Materiais 
CAP – Campus Alto Paraopeba 
CAPES – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  
CCO – Campus Centro-Oeste Dona Lindu 
CCOMP – Coordenadoria do Curso de Ciências da Computação 
CCOMS – Coordenadoria do Curso de Comunicação Social 
CD – Cargo de Direção 
CDB – Campus Dom Bosco 
CEAGR – Coordenadoria do Curso de Engenharia Agronômica 
CEALI – Coordenadoria do Curso de Engenharia de Alimentos 
CEBIO – Coordenadoria do Curso de Engenharia de Bioprocessos 
CECIV – Coordenadoria do Curso de Engenharia Civil 
CEFET/MG – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 
CEIMARS – Centro Interdisciplinar de Arte 
CEMEC – Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecatrônica 
CENJE – Central de Empresas Juniores 
CEPES – Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanas 
CEREM – Centro de Referência Musicológica José Maria Neves 



CETEL – Coordenadoria do Curso de Engenharia de Telecomunicações 
CEUA – Comissão de Ética no Uso dos Animais 
CGU – Controladoria-Geral da União 
CGU-PAD – Sistema de Gestão de Processos Disciplinares 
CID – Classificação Internacional de Doenças 
CIPAV – Centro de Pesquisas em Sistemas Sustentáveis de Produção Agropecuária 
CISPE – Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreiras dos Técnicos Administrativos 
CMUSI – Coordenadoria do Curso de Música 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
COACE – Comissão de Acessibilidade 
COACO – Coordenação de Apoio às Comissões 
COADM – Coordenadoria de Curso de Administração 
COADP – Coordenadoria do Curso de Administração Pública – Modalidade à Distância 
COARQ – Coordenadoria do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
COART – Coordenadoria do Curso de Artes Aplicadas 
COBEF – Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação 
COBIO – Coordenadoria de Curso de Ciências Biológicas 
COBIQ – Coordenadoria do Curso de Bioquímica 
COCIC – Coordenadoria de Curso de Ciências Contábeis 
CODAP - Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba 
COECO – Coordenadoria do Curso de Ciências Econômicas 
COEDI – Comissão Editorial 
COEFI – Coordenadoria de Curso de Educação Física 
COELE – Coordenadoria de Curso de Engenharia Elétrica 
COESF – Comissão de Espaço Físico 
COENF – Coordenadoria do Curso de Enfermagem 
COENP – Coordenadoria do Curso de Engenharia da Produção 
COENQ – Coordenadoria do Curso de Engenharia Química 
COETI – Comissão de Ética 
COFAR – Coordenadoria do Curso de Farmácia 
COFID – Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Filosofia - Modalidade à Distância 
COFIL – Coordenadoria de Curso de Filosofia 
COFIS – Coordenadoria de Curso de Física 
COGED – Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Geografia – Modalidade à Distância 
COGEO – Coordenadoria do Curso de Geografia 
COHIS – Coordenadoria de Curso de História 
COINF – Comissão de Informática 
COLET – Coordenadoria de Curso de Letras 
COMAT – Coordenadoria de Curso de Matemática 
COMDC – Coordenadoria do Curso de Medicina 
COMEC – Coordenadoria de Curso de Engenharia Mecânica 
COMED – Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Matemática – Modalidade à Distância 
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
CONDI – Conselho Diretor 
CONEP – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
CONSU – Conselho Universitário 
COPED – Coordenadoria de Curso de Pedagogia 



COPEVE – Comissão Permanente de Vestibular 
COPIN – Comissão de Propriedade Intelectual 
COPSI – Coordenadoria de Curso de Psicologia 
COQUI – Coordenadoria de Curso de Química 
COTEA – Coordenadoria do Curso de Teatro 
COZOO – Coordenadoria do Curso de Zootecnia 
CPA – Comissão Própria de Avaliação 
CPC – Congresso de Produção Científica 
CPD – Concurso Público para Docente 
CPEAD – Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Pedagogia – Modalidade à Distância 
CPGF – Cartão de Pagamento do Governo Federal 
CPPD – Comissão Permanente de Pessoal Docente 
CRR – Centro Regional de Referência Sobre Drogas de São João del Rei 
CSA – Campus Santo Antônio 
CSF – Programa Ciência Sem Fronteiras 
CSIRT – Centro de Resposta a Incidentes de Segurança  
CSL - Campus Sete Lagoas 
CSLL – Contribuição Sobre o Lucro Líquido 
CTAN – Campus Tancredo Neves 
CT-INFRA – Fundo de Infraestrutura 
CTPA – Centro Tecnológico de Produção Artesanal 
 
DAUAP – Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas 
DBR – Declaração de Bens e Rendas 
DCECO – Departamento de Ciências Econômicas 
DCEFS – Departamento de Ciências da Educação Física e Saúde 
DCNAT – Departamento de Ciências Naturais 
DCOMP – Departamento de Ciência da Computação 
DCTEF – Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos 
DEALI – Departamento de Engenharia de Alimentos 
DECAC – Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis 
DECEB – Departamento de Ciências Exatas e Biológicas 
DECED – Departamento de Ciências da Educação 
DECIS – Departamento de Ciências Sociais 
DEFIM – Departamento de Física e Matemática 
DEGEO – Departamento de Geociências 
DELAC – Departamento de Letras, Artes e Cultura 
DEMAT – Departamento de Matemática e Estatística 
DEMASP – Departamento Municipal de Saúde Pública de Barbacena 
DEMEC – Departamento de Engenharia Mecânica 
DEMED – Departamento de Medicina 
DEPCA – Departamento de Ciências Agrárias 
DEPEB – Departamento de Engenharia de Biossistemas 
DEPEL – Departamento de Engenharia Elétrica 
DEQUE – Departamento de Engenharia Química e Estatística 
DETEM – Departamento de Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica 
DEZOO – Departamento de Zootecnia 
DFIME – Departamento de Filosofias e Métodos 
DIAAF – Divisão de Assistência e Ações Afirmativas 



DIBIB – Divisão de Bibliotecas 
DICON – Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico 
DIDEP – Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 
DIFIN – Divisão Financeira 
DIMAP – Divisão de Materiais e Patrimônio  
DIPAC – Divisão de Projetos e Apoio à Comunidade Universitária 
DIPES – Divisão de Administração de Pessoal 
DIPRE – Divisão de Prefeitura de Campus 
DIPRE-CAP – Divisão de Prefeitura de Campus 
DMUSI – Departamento de Música  
DOU – Diário Oficial da União 
DPLAG – Divisão de Planejamento e Gestão 
DPROB – Divisão de Projetos e Obras 
DPROQ – Divisão de Projetos e Qualificação 
DPSIC – Departamento de Psicologia 
DQBIO – Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos 
DTECH – Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades 
 
e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão   
EAD – Educação à Distância 
EAIE – European Association of Internacional Education 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
EPI – Equipamento de Proteção Individual 
EUA – Estados Unidos da América 
EXPANDIR – Programa de Interiorização do Ensino Superior 
 
FACEAC – Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 
FAEIN -  Faculdade de Engenharia Industrial  
FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
FAUF – Fundação de Apoio da Universidade Federal de São João Del Rei 
FCC – Função Comissionada de Coordenação de Curso 
FG – Função Gratificada 
FIEMG – Federação das Indústrias de Minas Gerais 
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos 
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz 
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
FQMat – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Física e Química de Materiais 
FORPROEX – Forum de Pró-reitores de Extensão 
FUNREI – Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei 
 
GABIN – Gabinete da Reitoria 
GEPG – Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação 
GPE – Grau de Participação Estudantil 
 
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IEF - Instituto Estadual de Floresta 



IFES – Instituições Federais de Ensino Superior 
IN – Instrução Normativa 
INDETEC – Incubadora de Desenvolvimento Tecnológico 
INFRATDS – Melhoria da Infraestrutura dos Laboratórios Multiusuários do Programa de Pós-
Graduação em Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável 
INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 
IQCD – Índice de Qualificação do Corpo Docente  
IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica  
ISO – Organização Internacional para Padronização 
ITCP – Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 
 
LAI – Lei de Acesso a Informação 
LOA – Lei Orçamentária Anual 
 
MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
MEC – Ministério da Educação 
MG – Minas Gerais 
 
NACE – Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e Trabalho 
NAFSA – National Association for Foreigan Student Advisers: Association of International Educators 
NEAD – Núcleo de Educação à Distância 
NEELE – Núcleo de Editoração Eletrônica 
NEUROBIO – Neurobiotecnologia – Prospecção de Drogas Anti-epileptogênicas 
NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica 
NTINF – Núcleo de Tecnologia da Informação 
 
OCI – Órgão de Controle Interno 
OFSS – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
OI – Orçamento de Investimentos 
 
PAC – Programa de Aceleração do Desenvolvimento 
PAINT – Programa Acadêmico de Intercâmbio Internacional 
PAS – Programa de Acesso Seriado  
PBP – Programa de Bolsa Permanência 
PDG – Plano de Gestão 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional  
PDOEF – Plano Diretor de Ocupação de Espaço Físico 
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
PET – Programa de Educação Tutorial 
PI – Plano Interno 
PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
PIBIC – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica  
PIIC – Programa Institucional de Iniciação Científica 
PLI - Programa das Licenciaturas Internacionais 
PLS – Plano de Gestão de Logística Sustentável 
PMBqBM – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Bioquímica e Biologia 
Molecular 
PMCD – Programa Mineiro de Capacitação Docente 
PMGMQ-MG – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Química de Minas 



Gerais 
PNAES – Programa Nacional de Assistência Estudantil 
POPs – Procedimentos Operacionais Padronizados 
PPA – Plano Plurianual 
PPBE – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Bioengenharia 
PPCs – Projetos Pedagógicos dos Cursos 
PPCF – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências Farmacêuticas 
PPEDU – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Educação - Processos Sócios Educativos e 
Práticas Escolares 
PPGBiotec – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Biotecnologia 
PPGCA – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências Agrárias 
PPGCIA – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciência Animal 
PPGCS – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde 
PPGEE – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia da Energia 
PPGEL – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica 
PPG-ENF – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Enfermagem 
PPGF – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Física 
PPGHIS – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em História  
PPGPSI – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Psicologia  
PPGTDS – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Tecnologias para o 
Desenvolvimento Sustentável 
PPLAN – Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e Desenvolvimento 
PPMEC – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 
PROAD – Pró-reitoria de Administração 
PROAE – Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
PRODOCÊNCIA – Programa de Consolidação das Licenciaturas 
PRODOUTORAL – Programa de Formação Doutoral Docente 
PROEN – Pró-reitoria de Ensino de Graduação 
PROEN-ADJ – Pró-reitoria Adjunta do Ensino de Graduação 
PROEX – Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
PROEXT – Programa de Extensão Universitária – MEC/SESu 
PROFMAT – Coordenadoria do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 
– Modalidade à Distância 
PROGP – Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
PROINFRA – Projetos Institucionais de Implantação de Infraestrutura de Pesquisa  
PROJU – Procuradoria Jurídica 
PROMEL – Coordenadoria do Programa de Mestrado em Letras - Teoria Literária e Crítica da Cultura 
PRONUTTI – Núcleo de Transferência Tecnológica e Inovação  
PROPE – Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
PROSA – Programa de Promoção Socioacadêmica  
PROSER – Programa de Incentivo à Formação de Servidores 
PUC – Pontífice Universidade Católica 
 
RA – Relatório de Auditoria 
RAINT – Relatório Anual da Auditoria Interna 
RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
RJU – Regime Jurídico Único 
RMs – Requisições de Materiais 



RNP – Rede Nacional de Pesquisa 
RP – Restos a Pagar 
RU – Restaurante Universitário 
 
SAACI – Setor de Apoio e Ações Culturais Institucionais  
SACCO – Setor de Apoio Acadêmico e Estudantil do CCO  
SAESL – Setor de Apoio Acadêmico e Estudantil  
SALOG – Setor de Apoio Logístico 
SAMOR – Setor de Alimentação e Moradia 
SBBq – Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular 
SEAAP – Setor de Atendimento do Campus Alto Paraopeba 
SEACA – Setor de Apoio Acadêmico 
SEACA-CAP – Setor de Apoio Acadêmico do CAP 
SEACO – Setor de Atendimento do Campus Centro-Oeste Dona Lindu 
SEADB – Setor de Atendimento do Campus Dom Bosco 
SEADM-CAP – Setor de Apoio Administrativo do CAP 
SEALM – Setor de Almoxarifado 
SEAPE – Setor de Aposentadoria e Pensões 
SEAPS – Setor de Apoio ao Servidor 
SEASA – Setor de Atendimento do Campus Santo Antônio 
SEASE – Setor de Assistência Estudantil 
SEASL – Setor de Atendimento do Campus Sete Lagoas 
SEATN – Setor de Atendimento do Campus Tancredo Neves 
SECEX – Secretaria Executiva 
SECOC – Setor de Contratos e Convênios 
SECOL – Setor de Compras e Licitações 
SECON – Setor de Contabilidade 
SECOP – Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais 
SECTES – Assessoria Internacional da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado 
de Minas Gerais 
SEDSI – Setor de Desenvolvimento de Sistemas de Informação 
SEFOB – Setor de Fiscalização de Obras 
SEGRA – Setor de Gráfica 
SEGSL – Setor de Serviços Gerais do CSL 
SEMAS-CAP – Setor de Materiais e Serviços do CAP 
SFC – Secretaria Federal de Controle 
SEOBR – Setor de Obras 
SEPAC – Setor de Projetos Artísticos e Culturais 
SEPAG – Setor de Folha de Pagamento 
SEPAT – Setor de Patrimônio 
SEPCE – Setor de Processamento da Graduação 
SEPES – Setor de Pesquisa 
SEPLO – Setor de Planejamento Orçamentário 
SEPOS – Setor de Pós-graduação 
SEPRO – Setor de Processamento Técnico 
SERDI – Setor de Expedição e Registro de Diplomas 
SERED – Setor de Referência e Empréstimo do Campus Dom Bosco 
SEREG – Setor de Registro 
SEPPG – Setor de Processamento da Pós-graduação 



SERES – Setor de Referência e Empréstimo do Campus Santo Antônio 
SERET – Setor de Referência e Empréstimo do Campus Tancredo Neves 
SERLE – Setor de Regulação e Legislação do Ensino Superior  
SESED – Setor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas 
SESEG – Setor de Serviços Gerais 
SESEL – Setor de Processo Seletivo 
SESTA – Setor de Estágio 
SESu – Secretaria de Educação Superior 
SETEC – Setor de Tecnologia Educacional e Informacional 
SETES – Setor de Tesouraria 
SETEX – Setor de Extensão Universitária 
SETIF-CAP – Setor de Tecnologia e Informação do CAP 
SETIR – Setor de Internet e Redes 
SETOR – Setor de Orçamento 
SETRA – Setor de Transporte 
SGCCO – Setor de Serviços Gerais do CCO 
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
SIASS – Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira 
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
SIC – Sistema de Informação ao Cidadão 
SICON – Sistema de Contratos 
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 
SIG – Sistemas Integrados de Gestão da UFRN 
SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 
SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC 
SINAC – Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários 
SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
SIORG – Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal 
SIPAC – Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos 
SISAC – Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões 
SISU – Sistema de Seleção Unificada 
SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
SMCCO – Setor de Materiais do CCO 
SMTSL – Setor de Materiais do CSL 
SOCES – Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores 
SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 
SPO – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 
TCU – Tribunal de Contas da União 
TI – Tecnologia da Informação 
TSG – Taxa de Sucesso na Graduação  
 
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
UFSJ – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 
UG – Unidade Gestora 
UGA – Universidade da Geórgia 
UJ – Unidade Jurisdicionada 



UO – Unidade Orçamentária 
URL – Endereço de um recurso disponível em uma rede 
USP – Universidade de São Paulo 
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INTRODUÇÃO  
 
Este Relatório de Gestão estrutura-se de acordo com o estipulado no Anexo II da Decisão Normativa 
do Tribunal de Contas da União nº 134/2013, de 04 de dezembro de 2013, a Portaria do Tribunal de 
Contas da União nº 90/2014, de 16 de abril de 2014, DN-TCU nº 139/2014 e a DN – TCU nº 143/2015. 
 
As partes do relatório constituem-se em A e C. A parte B da DN TCU Nº 134, DE 04/12/2013 

incorporou-se à parte A nos itens 5.4, 5.5 e 6.8, de acordo com a estrutura do e-contas. Cada item da 
Parte A se divide em outros subitens. 
 

Os itens do Anexo II da DN TCU Nº 134, de 04/12/2013 - Parte A que não se aplicaram à UFSJ foram: 

 5.2.2 Objetivo, uma vez que a UFSJ não tem a responsabilidade direta em gerir programas 
temáticos; 

 5.2.2.1 Análise Situacional, conforme informado no item 5.2.2; 
 5.2.3 Ações,  referente ao quadro 5.2.3.1 não foi preenchido,  pois a UFSJ não tem a seu cargo a 

execução da integralidade dos valores consignados às ações;  
 5.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados – OFSS, pois a 

UFSJ é uma instituição de administração indireta sem a competência para ações não previstas 
na LOA; 

 5.2.3.4 Ações - Orçamento de Investimento  - OI, pois a UFSJ é uma instituição de 
administração indireta sem a competência para ações não previstas no Orçamento de 
Investimento; 

 5.3 Outros Resultados da Gestão - de acordo com a estrutura do e-contas; 
 5.4.1Informações e Indicadores sobre o Desempenho Operacional – de acordo com a estrutura 

do e-contas 
 O quadro A.6.1.2.1, Movimentação Ordinária Interna por Grupo de Despesa, não foi preenchido 

pois a UFSJ tem apenas um órgão e UG/Gestão;  
 6.1.3.2 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados 

Diretamente pela UJ, pelo fato da UFSJ ser a única jurisdicionada a ter as despesas 
concernentes suportadas por créditos originários; 

 6.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – valores executados 
Diretamente pela UJ, pelo fato da UFSJ ser a única jurisdicionada a ter as despesas 
concernentes suportadas por créditos originários; 

 6.5 Informações sobre Transferência de Recursos, pois a UFSJ não realiza transferência de 
recursos, somente atua com descentralização de crédito;  

 12.4  Relatório de Auditoria Independente, pois a UFSJ não utiliza dessa auditoria. 
 

Os itens do Anexo II da DN TCU Nº 134, de 04/12/2013 - Parte A  que não tiveram conteúdo foram: 

 5.5 Informações sobre custos de produtos e serviços -  A UFSJ trabalhou de 1996 até meados de 
2014 com um sistema interno denominado Sistema de Serviços Gerais – SISERGE, que 
abrangia os registros das receitas e despesas com ênfase no controle orçamentário, patrimonial e 
de fornecedores, sem, no entanto, considerar a apuração de custos;  

 6.3 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos;   

 6.7 Renúncias sob a Gestão da UJ; 



 7.1.5 Riscos Identificados na Gestão de Pessoas, pois a UFSJ não possui um estudo 
sistematizado com o objetivo de mensurar os possíveis riscos na gestão de pessoas. 

 7.2.4 Contratação de Estagiários;   
 8.2.3 Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ; 
 11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício  o Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das 

deliberações do TCU atendidas no exercício; 
 11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício, o Quadro 

A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício; 

 11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário;   
 13 Outras Informações sobre a Gestão; 
 13.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ. 



PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134, DE 04/12/2013  - CONTEÚDO GERAL 

1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS  

1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Quadro 1: A.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 1734 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 
Denominação Abreviada: UFSJ 
Código SIORG: 1734 Código LOA: 26.285 Código SIAFI: 154069 
Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Fundação  CNPJ: 21.186.804/0001-05 
Principal Atividade: Educação Superior – Graduação e Pós-Graduação Código CNAE: 8532-5/00 
Telefones/Fax de contato:  (32) 3379-2340 (32) 3379-2331 (32) 3379-2525  FAX 
Endereço Eletrônico: reitoria@ufsj.edu.br 
Página na Internet: http://www.ufsj.edu.br 
Endereço Postal: Unidade Sede: Praça Frei Orlando, 170, Centro, 36.307-352, São João Del Rei/MG  

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
Criada pela Lei 7.555, de 18/12/1986, a Instituição foi instalada em 21/04/1987 e transformada em Universidade pela 
Lei 10.425, de 19/04/2002, DOU de 22/04/2002 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
Estatuto aprovado pela Portaria/MEC n.º 2.684, de 25/09/2003, publicada no DOU de 26/09/2003. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
Nada a informar  
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

154069 Fundação Universidade Federal de São João Del Rei  
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
15276 Fundação Universidade Federal de São João Del Rei  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

154069 15276 

   Fonte: PPLAN 

1.2 Finalidades e Competência Institucional 

São finalidades da Universidade Federal de São João Del Rei, de acordo com o seu Estatuto, a geração, 
o desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da 
extensão, integrando formação científica e técnico-profissional com uma educação para a atuação 
cidadã, em uma atmosfera de difusão da cultura e de produção filosófica, artística, científica e 
tecnológica. Ainda: 

 Estimular o desenvolvimento do espírito científico e da reflexão crítica; 
 Incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a produção cultural; 
 Promover ampla divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos, tanto aqueles 

que constituem patrimônio da humanidade quanto os produzidos pela Universidade Federal de 



São João Del Rei; 
 Incentivar o permanente aperfeiçoamento científico, cultural e profissional. 

 
A competência Institucional prevista na sua missão, alterada em fevereiro/2014 com a aprovação do 
novo PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, é: “A UFSJ assume a missão de desenvolver com 
excelência as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão de forma indissociável, contribuindo com a 
indução de mudanças e avanços para uma sociedade justa e igualitária, por meio da produção e 
socialização dos conhecimentos acadêmico, tecnológico, artístico e filosófico, tendo como parâmetros 
os princípios éticos e humanísticos”, e atrelados às finalidades e diretrizes orienta-se pelos seguintes 
objetivos regimentais: 

 Buscar permanentemente a elevação dos padrões de qualidade no conjunto das ações e serviços 
prestados; 

 Ampliar a oferta de vagas em cursos de graduação; 
 Ampliar a produção científica e da oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu; 
 Otimizar os suprimentos, alocação e gestão de recursos financeiros; 
 Ampliar a interlocução entre a UFSJ e a comunidade por meio de ações de extensão 

universitária; 
 Promover melhores condições de permanência de estudantes de graduação e pós-graduação; 
 Articular a dinâmica da formação inicial com a formação continuada e o mercado de trabalho; 
 Aperfeiçoar constantemente as condições de trabalho para os servidores; 
 Efetivar a avaliação institucional como princípio educativo; 
 Incentivar o desenvolvimento de programas e projetos de natureza socioambiental e de 

inovação tecnológica. 

 Breve Histórico 

 
A Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) instituída pela Lei 7.555, de 18 de dezembro de 
1986, como Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei (FUNREI) sendo resultado da reunião e 
federalização de duas instituições: a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, cujas 
atividades iniciaram em 1954, mantidas pela Inspetoria de São João Bosco; e a Fundação Municipal de 
São João Del Rei, mantenedora da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 
(FACEAC) e da Faculdade de Engenharia Industrial (FAEIN), cujas atividades iniciaram-se em 1972 e 
1976 respectivamente.  
 
Em 19 de abril de 2002, a FUNREI foi transformada em Universidade por meio da Lei 10.425, e 
passou a adotar a sigla UFSJ, eleita pela comunidade acadêmica. A UFSJ é pessoa jurídica de direito 
público, com financiamento pelo Poder Público, vinculada ao Ministério da Educação, que tem sede e 
foro na cidade de São João Del Rei, e possui unidades educacionais em Divinópolis, na região do Alto 
Paraopeba e Sete Lagoas, todas no Estado de Minas Gerais. Como uma Instituição federal de ensino 
público superior, a UFSJ zela pela autonomia científica, didática, administrativa, disciplinar e de gestão 
financeira e patrimonial. 
 
A UFSJ foi uma das poucas instituições federais de ensino superior criadas na década de 1980. Desde o 
processo de federalização, já assumia como um dos eixos centrais de suas atividades fins a 
indissociabilidade entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Desde o início, a Instituição 
trabalhou para a qualificação de seu quadro docente, sobretudo com o incentivo ao doutoramento, bem 
como da formação e a estabilização dos grupos de pesquisa e da implantação de pós-graduação stricto 
sensu, elementos fundamentais para a sua transformação em Universidade. 



 
Atualmente, a Instituição estrutura-se administrativamente em seis unidades educacionais e um centro 
cultural. Estão localizados em São João Del Rei o Campus Santo Antônio, o Campus Dom Bosco e o 
Campus Tancredo de Almeida Neves, além do Centro Cultural da UFSJ. Entre 2007 e 2008, a UFSJ 
criou três unidades educacionais em outros municípios de Minas Gerais: o Campus Alto Paraopeba, 
localizado na divisa entre os municípios de Congonhas e Ouro Branco; o Campus Sete Lagoas, na 
cidade homônima; e o Campus Centro-Oeste Dona Lindu, situado no município de Divinópolis.  
 

Para o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão, a UFSJ conta com 761 docentes efetivos e 
548 técnicos- administrativos. O alto padrão de formação de seu quadro profissional, aliado à oferta 
majoritária de cursos noturnos, faz da UFSJ uma instituição pública de alta qualidade e destacadamente 
inclusiva. 

1.3  Organograma Funcional   

Neste subitem, encontra-se o organograma oficial da UFSJ vigente no final do exercício de referência 
deste relatório.  

Apresenta-se com uma estrutura matricial, onde as decisões são tomadas de forma colegiada. O 
Conselho Universitário por meio da Resolução nº. 003 de 26/02/2007 aprovou o Organograma 
Institucional e Acadêmico da instituição.  Posteriormente, foram aprovadas as Resoluções autorizando 
a criação dos campi Alto Paraopeba – CAP, Centro-Oeste Dona Lindu CCO e Sete Lagoas - CSL. Em 
2010, iniciou-se o processo de alteração da estrutura organizacional definindo a estruturação dos campi 
fora de sede, aprovados pelo CNE através do Parecer no. 204/2010, DOU de 17/12/2010. A Resolução 
nº 004 do CONSU, de 14/03/2011, foi alterada pela Resolução nº 038 em 02/09/2013 do mesmo 
Conselho, a qual aprova as normas de funcionamento dos Centros como Unidades Acadêmicas da 
UFSJ.  
 
A Resolução nº 046 do CONSU, de 31/10/2013, aprova a nova estrutura administrativa do Campus 
Sete Lagoas, que passa a ter sua estrutura com departamentos. Portanto, a estrutura organizacional que 
vigora oficialmente está representada no organograma abaixo. 



 

Figura A: Estrutura Organizacional UFSJ 

 

 



                                                    



 





Abaixo se destacam as áreas ou subunidades mais estratégicas da gestão da UFSJ bem como suas 
principais competências numa descrição sucinta dos seus papeis na condução da missão da UFSJ, 
os titulares responsáveis e os respectivos períodos de atuação. 

Quadro 2: A.1.3 - Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de atuação 

Reitoria 

A Reitoria é o órgão de 
administração geral que 
coordena, executa e 
supervisiona todas as 
atividades da Universidade, 
cumprindo e fazendo cumprir 
as Leis e as deliberações dos 
Conselhos Superiores. 
Compete à Reitoria.  

Professora 
Valéria Heloísa 
Kemp 

 

 

Reitora 

 

 

Data da posse: 04/06/12 
Previsão de término: 
04/06/16 Referência: 
Decreto s/nº de 04/06/12. 
DOU de 05/06/2012. 

Compete ao Vice-Reitor 
substituir a Reitora nas suas 
ausências ou impedimentos, 
colaborar com a administração 
da Universidade, além de 
desempenhar as tarefas que 
lhe forem delegadas pela 
Reitora. 

Professor Sérgio 
Augusto Araújo 
da Gama 
Cerqueira 

 

Vice-Reitor 

 

 

Data da posse: 09/07/12 
Previsão de término: 
09/07/16 Referência: Port. 
657/12, de 05/07/12 DOU 
de 09/07/12. 

Pró-Reitoria de 
Ensino de 
Graduação - 
PROEN 

Compete à PROEN 
supervisionar, coordenar e 
avaliar as atividades 
relacionadas ao ensino de 
graduação da UFSJ.  

Professor 
Marcelo Pereira 
de Andrade 

Pró-Reitor de 
Ensino de 
Graduação 

 

Data da posse:06/07/12  

Previsão de término: 
06/07/16 Referência: Port. 
667/12, de 05/07/12 DOU 
de 09/07/12. 

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-
Graduação - 
PROPE 

Compete à PROPE dirigir, 
coordenar e supervisionar as 
atividades relacionadas à 
pesquisa e pós-graduação da 
UFSJ.  

Professor André 
Luiz Mota 

Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-
Graduação 

Data da posse: 06/07/12  

Previsão de término: 
06/07/16 

Referência: Port. 667/12, de 
05/07/12 DOU de 09/07/12. 

Pró-Reitoria de 
Extensão e 
Assuntos 
Comunitários – 
PROEX 

A PROEX é o órgão 
responsável pela gestão da 
extensão na UFSJ, visando à 
difusão e desenvolvimento, 
junto à sociedade, das 
conquistas e benefícios 
resultantes da sua produção 
acadêmica e científica, por 
meio de programas, projetos, 
cursos, eventos, convênios, 
prestação de serviços, 
assessorias e consultorias, 
visando ao desenvolvimento 
social econômico e cultural 
das comunidades. Uma 
atribuição recentemente 
encampada pela PROEX é a 
de implementar ações de 
inclusão de pessoas com 
deficiência no ensino superior, 
além de cooperar com 
políticas públicas e projetos de 
inclusão na sociedade como 
um todo 

Professor Paulo 
Henrique 
Caetano 

Pró-Reitor de 
Extensão e 
Assuntos 
Comunitários 

Data da posse: 31/07/12  

Previsão de término: 
31/07/16 Referência: Port. 
726 de 30/07/2012 DOU de 
01/08/2012. 



Pró-Reitoria de 
Planejamento e 
Desenvolvimento 
– PPLAN 

Compete à PPLAN a 
elaboração do planejamento 
institucional, da proposta 
orçamentária anual, 
acompanhamento de sua 
aplicação e prestação de 
contas; o suporte a todos os 
órgãos da UFSJ, no que diz 
respeito à análise funcional de 
suas atividades, obtenção de 
informações; o apoio na 
elaboração de planos, projetos, 
propostas de convênio, bem 
como nas iniciativas de 
modernização administrativa. 

Técnico 
Administrativo 
Cláudio Sérgio 
Teixeira de 
Souza 

Pró-Reitor de 
Planejamento e 
Desenvolvimento 

Data da posse: 06/07/12  

Previsão de 
término06/07/16 

Referência: Port. 667/12, de 
05/07/12 DOU de 09/07/12, 
alterada pela Port. 1.114, de 
14/11/12 DOU de 20/11/12 
- Altera nível CD-3 p/ CD-
2. 

Pró-Reitoria de 
Administração – 
PROAD 

A PROAD é o responsável 

pelos assuntos de 

administração, tendo por 

competência a gestão dos bens 

materiais e patrimoniais e do 

espaço físico; a execução 

orçamentária e financeira; o 

registro contábil, bem como o 

controle, a distribuição e o 

arquivo de documentos. 

Professor José 
Tarcísio 
Assunção 

Pró-Reitor de 
Administração 

Data da posse: 13/07/12 
Previsão de término: 
13/07/16 Referência: Port. 
686/12, de 11/07/12 DOU 
de 13/07/12 . 

Pró-Reitoria de 
Gestão e 
Desenvolvimento 
de Pessoas – 
PROGP 

Compete à PROGP 
supervisionar, coordenar e 
avaliar as atividades que 
promovam o desenvolvimento 
de pessoas através de 
propostas e acompanhamento 
de programas de capacitação, 
qualificação e treinamento do 
servidor e de programas de 
gestão de desempenho do 
servidor. 

Técnica 
Administrativa 
Adriana Amorim 
da Silva 

Pró-Reitora de 
Gestão e 
Desenvolvimento 
de Pessoas 

Data da posse: 06/07/12  
Previsão de término: 
06/07/16 Referência: Port. 
667/12, de 05/07/12 DOU 
de 09/07/12, alterada pela 
Port. 1.114/12, de 14/11/12 
DOU de 20/11/12 - Altera 
nível CD-3 p/ CD-2. 

Pró-Reitoria de 
Assuntos 
Estudantis – 
PROAE 

A PROAE é o órgão 

competente pela gestão de 

programas e projetos que 

visam propor políticas de 

assistência e ações 

afirmativas, de permanência, 

de saúde e atividades 

esportivas, culturais e sociais 

dirigidas aos discentes da 

UFSJ.  

Professor Dimas 
José de Resende  

Pró-Reitor de 
Assuntos 
Estudantis 

Data da posse: 20/11/12 

Previsão de término: 
20/11/16 

Referência: Port. 1.113/12, 
de 14/11/12 DOU de 
20/11/12. 

Fonte: PPLAN 

 

1.4 Macroprocessos Finalísticos 

A UFSJ como instituição pública federal, tem como modelo de gestão o modelo burocrático, cujas 
ações são desenvolvidas através da formalização de processos. Os processos são formalizados com 
o objetivo de demonstrar um conjunto de tarefas inter-relacionadas, iniciadas em resposta a uma 
demanda, que atinge um resultado específico para o seu público. Assim, os processos foram 
agrupados num conjunto de macroprocessos que permite realizar a missão e os objetivos 
regimentais e estratégicos na obtenção dos resultados esperados. 



A seguir os quatro macroprocessos finalísticos e seu respectivo conjunto de processos bem como os 
indicadores/informações qualitativos previstos nestes macroprocessos para aferir os resultados. 

São eles:  

Macroprocesso 1 - Ensino: Formado por um conjunto de processos que nos permite a formação 
acadêmica e profissional do aluno, habilitando-o à obtenção de graus acadêmicos na forma da lei, 
qualificando o indivíduo para o ingresso no mercado de trabalho com qualificação profissional em 
nível superior. 

Macroprocesso 2 - Assuntos Estudantis: Formado por um conjunto de processo que permite a 
promoção e o desenvolvimento de programas, projetos e atividades relacionadas à assistência 
estudantil, à assistência à saúde, à assistência psicossocial, à assistência ao esporte e ao lazer. 

Macroprocesso 3 - Pesquisa: Formado por um conjunto de processos que nos permite realizar 
pesquisas, sendo estas uma atividade básica da instituição, indissociável do ensino e da extensão, 
assegurada a liberdade de temas e o planejamento institucional, e tem por principal objetivo 
produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos 

Macroprocesso 4 - Extensão: É processo educativo, cultural e científico, articulado ao ensino e à 
pesquisa também de forma indissociável e tem por objetivo ampliar a relação entre a instituição e a 
sociedade, por meio da divulgação do conhecimento, consultorias, estudos, cursos, elaboração e 
orientação de projetos em matéria científica, tecnológica, educacional, artística e cultural.  

Macroprocesso 5 - Desenvolvimento Institucional: Formado por um conjunto de processos que têm 
por principal finalidade a programação no médio e longo prazo de ações que garantam o 
crescimento e o desenvolvimento da instituição dentro dos preceitos do ensino público gratuito e de 
qualidade. 



 

Quadro 3: A.1.4 – Macroprocessos Finalísticos 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

 Ensino Ensino Presencial Composto 
por um conjunto de processos 
que têm por objetivo a criação 
de condições necessárias para 
o atendimento das demandas 
sociais e profissionais. 
Pautados numa política que 
busca ampliar a qualidade e a 
quantidade da oferta de vagas 
na graduação e assegurar a 
articulação sistemática da 
formação inicial e continuada. 
Esta política volta-se também 
para a concepção, o 
desenvolvimento e a 
implementação de inovações 
educacionais e tecnológicas, 
focadas no desenvolvimento 
da Região, do Estado e do 
País. Pretende-se assegurar 
que o ensino de graduação 
oferecido pela UFSJ resulte na 
formação de profissionais com 
educação científica e 
humanista consistentes, para 
que possam participar 
ativamente da vida em 
sociedade, com consciência 
crítica, criadora e ética, 
produzindo e promovendo a 
difusão de conhecimentos com 
qualidade e transparência. 

 

Ensino a Distância – EAD: 
Tem como premissa o desafio 
de diminuir as barreiras 
sociais, de espaço e de tempo 
ao acesso à Educação 
Superior. A EAD permite o 
estabelecimento de uma 
dinâmica continuada e aberta, 
de tal maneira que permite a 
mais pessoas o acesso ao 
Ensino Superior, tornando-as 
sujeitos ativos e criativos de 

sua aprendizagem. 

São oferecidos 48 
cursos de graduação 
presencial nas 
modalidades 
bacharelado e 
licenciatura e alguns 
com mais de uma 
modalidade de entrada 
(integral e noturno), 
nas seguintes áreas do 
conhecimento: 
humanidades, ciências 
exatas e da terra, 
ciências sociais e 
aplicadas, saúde, 
agricultura e 
tecnologias 

 

São oferecidos 4 
cursos de graduação e 
7 de pós-graduação à 
distância em diversos 
pólos, inclusive com 
abrangência em outros 
estados. Os cursos 
oferecidos são nas 
modalidade 
licenciatura e 
bacharelado. 

Discentes Pró-Reitoria de Ensino  

 
 
 
 
 



Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

 Assuntos 
Estudantis 

Os assuntos estudantis 
compreendem o atendimento às 
demandas emanadas do corpo 
discente da UFSJ, com ações 
que permitem o acesso, a 
permanência e a conclusão 
acadêmica com êxito. 

Conforme a Política Nacional 
de Assistência Estudantil – 
PNAES, as ações de assistência 
ao discente na UFSJ são 
direcionadas, prioritariamente, 
aos estudantes de baixa renda 
familiar, provenientes da rede 
pública de ensino e com renda 
familiar per capita de até um 
salário mínimo e meio, sem 
desconsiderar os demais 
requisitos fixados pelas 
Instituições Federais de Ensino 
Superior.  

 

As ações têm como escopo o 
apoio ao processo de formação 
do aluno, contribuindo para a 
permanência e sucesso com 
qualidade acadêmica nos 
cursos de graduação. 

 
A UFSJ desenvolve vários 
programas voltados à garantia 
das condições mínimas 
indispensáveis à permanência 
do estudante, sendo eles: o 
Programa de Auxílio de 
Promoção Socioacadêmica, o 
Programa de Saúde Física, 
Mental e Bucal, o oferecimento 
de refeições subsidiadas dentro 
dos campi e a participação em 
eventos acadêmicos e 
esportivos. 

 

Moradia estudantil no 
CTAN tem 36 discentes. 
 
Auxílio Moradia: atende 
392 discentes, por meio 
do Auxílio de Promoção 
Socioacadêmica. 
 
Em 2014, 1785 discentes 
se candidataram em três 
editais da PROAE e, 
desse número, 1027 
discentes eram oriundos 
de famílias com renda 
familiar inferior a 1,5 
salários mínimos. 
 
Auxílio Transporte: 
atende 272 discentes 
 
No Programa de atenção 
à saúde estavam 
credenciados em São 
João del-Rei: 
01 oftalmologista - 164 
atendimentos 
01 dentista - credenciada 
no final de 2014, por isso 
não houve atendimento 
01 psicólogo efetivo - 
170 discentes atendidos 
02 psicólogos 
credenciados - 28 
discentes atendidos 
01 laboratório - 41 
atendimentos 
01 ótica - 92 
atendimentos 
 
No Campus CCO, tem 
um psicólogo efetivo que 
atende aos alunos com 
vulnerabilidade 
socioeconômica. No ano 
de 2014 foram 91 alunos 
atendidos. 
 
Não houve 
credenciamento para os 
demais profissionais, 
embora os editais ainda 
estejam abertos, para os 
campi CAP, CCO e CSL. 

Discentes Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis 

 



 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

 Pesquisa Desenvolvimento de Pesquisa 
Científica Conjunto de 
processos com o objetivo de 
produzir, criticar e difundir 
conhecimentos culturais, 
artísticos, científicos e 
tecnológicos através da 
produção de pesquisas. Tem 
como política a qualificação 
docente permanente para 
consolidar suas pesquisas, 
através da ampliação e 
consolidação de grupos de 
pesquisa de forma assegurar a 
criação de cursos de doutorado 
dentro dos programas existentes 
e propor programas nas novas 
áreas de atuação que surgiram a 
partir dos programas 
EXPANDIR E REUNI. Tem 
também ações pautadas na 
melhoria dos programas já 
instituídos e na formatação de 
novos programas, obedecendo a 
critérios estabelecidos pela 
CAPES e de outras agências de 
financiamento da pesquisa. 

Cursos de Pós-graduação 
stricto sensu 

Composto por processos que 
tem como principal objetivo 
identificar os grupos de 
pesquisas consolidados e os 
grupos de pesquisas 
emergentes, capazes de se 
comprometerem com uma 
agenda para a criação, em curto 
e médio prazos, de novos 
programas de pós-graduação 
stricto sensu. Outro conjunto de 
ações refere-se à qualificação 
docente, à política de iniciação 
científica, aos resultados da 
análise das repercussões dos 
Grupos de Pesquisa, criação da 
Comissão de Ética na Pesquisa 
e da Comissão Permanente de 
Proteção ao Conhecimento. 

426 bolsas de iniciação 
científica concedidas 
no período de 2013 a 
2014.  

 
Em 2014, foram 
oferecidos 20 cursos de 
mestrados e 04 de 
doutorado. 

  

Discentes Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós 
Graduação 

 



Macroprocessos Descrição 
Produtos e 

Serviços 
Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

 Extensão Extensão universitária É 
executada por meio de 
programas, projetos, cursos e 
atividades e tem como principal 
característica o processo 
educativo, cultural e científico. 
Viabiliza a relação 
transformadora entre 
Universidade e Sociedade, de 
modo multi, inter e/ou 
transdisciplinar. Essa relação se 
dá numa perspectiva dialógica de 
via de mão dupla que vê a 
sociedade como produtora de 
saberes que devem ser 
conhecidos e respeitados. 
Anualmente contamos com edital 
interno e programas do MEC, 
como o PROEXT, para 
financiamento a projetos de 
extensão. 

Extensão cultural: Conjunto de 
processos que depende da 
combinação de vários fatores e da 
atuação de diferentes atores 
institucionais, como: 
departamentos, nos quais estão 
lotados os coordenadores de 
projetos e programas, instâncias 
administrativas internas (limites 
orçamentários, normas 
institucionais, Conselhos 
Deliberativos etc.) e externas 
(agências de fomento, políticas e 
prioridades nacionais, regionais e 
locais). É através desta 
articulação, entre esses atores, 
que obtemos os resultados, tais 
como: fortalecimento da extensão 
dentro da UFSJ; valorização da 
extensão como fator fundamental 
para a formação dos discentes, 
docentes e técnicos 
administrativos; produção de 
conhecimentos que visam à 
transformação social; 
fortalecimento da relação entre a 
universidade e a sociedade e 
entre outros. 

A UFSJ realiza anualmente 
diversos eventos culturais, 
compreendidos entre: exposição, 
mostras, lançamentos de livros, 
exposições, programas, 
seminários e entre outros eventos. 

-78 programas 
executados 
-708 cursos 
promovidos 
-1504 eventos 
realizados 
-382 docentes 
envolvidos 
-108 TAs 
envolvidos 
-629 alunos 
envolvidos 
-334.650 público 
atingido 
 

Comunidade 
interna e 
externa 

Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos 
Comunitários 

 
 



Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

 Desenvolvi
mento 
Institucional 

Infraestrutura física Conjunto 
de processos que visa a 
consolidação da infraestrutura 
física da nova UFSJ 
multicampi, devido ao 
vertiginoso processo de 
expansão. A principal ação 
prevista neste macroprocesso é 
a elaboração e aprovação do 
Plano Piloto Físico Territorial  
e mensurar as necessidades da 
construção de novas 
edificações, espaços de 
convivência, espaços para 
práticas esportivas, acessos 
viários, passarelas, 
acessibilidade, obras de 
infraestrutura (rede fluvial, 
rede de esgoto, rede de energia, 
lógica e dados). O plano tem 
previsão de construções por 10 
anos e sua elaboração iniciou-
se em 2010. 

Reorganização administrativa 
Consiste em três grandes 
processos, sendo a revisão de 
todos os normativos internos;  
a implantação dos Sistemas 
SIG em parceria com a UFRN 
que tem como principal 
objetivo a implantação de 
sistemas informatizados de 
gestão integrada, que permitirá 
a realização do mapeamento de 
todos os processos, 
procedimentos e fluxos das 
atividades administrativas e 
acadêmicas, bem como sua 
avaliação e alteração. O outro 
processo é a revisão da 
estrutura organizacional para o 
atendimento das novas 
unidades nos campi fora de 
sede. 

Plano Piloto Físico 
Territorial  dos Campi 
Tancredo Neves e Alto 
Paraopeba já estão 
aprovados no Conselho 
Universitário. 
 

O Plano Piloto Físico 
Territorial  do Campus 
Centro Oeste Dona 
Lindu já elaborado, 
porém aguardando 
decisão junto à 
Prefeitura Municipal 
de Divinópolis  quanto 
à desapropriação de 
terreno 
 

As propostas dos  
Planos Pilotos Físicos 
Territoriais dos Campi 
Sete Lagoas, Santo 
Antônio e Dom Bosco 
já elaboradas, porém 
em discussão com a 
comunidade acadêmica 
para adequações.  
 

Sistema SIG em 
implantação 

Discentes, 
Docentes 
e Técnicos 
Administr
ativos 

Pró-Reitoria de 
Planejamento e 
Desenvolvimento e 
Pró- Reitoria de 
Administração 

  Fonte: Assessoria Especial  e PPLAN 



2 INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 

2.1 Estrutura de Governança  

A estrutura organizacional da UFSJ é matricial, onde as decisões são colegiadas, regidas por órgãos 
colegiados superiores. Todas as decisões são tomadas pelos conselhos, cabendo à reitoria atuar como 
órgão executor, através das pró-reitorias. No caso da Pró-reitoria de Ensino de Graduação, que agrega 
todos os coordenadores de cursos de graduação e chefes de departamento, exceto os cursos do Campus 
Centro Oeste Dona Lindu, tem-se à Congregação, na qual as decisões são colegiadas, cabendo ao Pró-
reitor acatar as determinações deferidas pela Congregação, além das decisões da reitoria.  

 
Cabe também informar que nos campi fora de sede, apenas o CCO conta com uma estrutura 
organizacional diferenciada. O CCO não está estruturado em departamentos, a estrutura é colegiada 
regida por uma Congregação com representantes de toda a comunidade acadêmica. Conta com um 
diretor e câmaras de ensino, pesquisa e extensão. Já o CAP e o CSL, obedecem à estrutura da sede com 
atuação de departamentos, coordenadorias e não possuem Diretor de Campus. 
 
Com relação aos mecanismos de controle, a UFSJ tem em seu organograma uma auditoria interna, cujo 
titular é nomeado pelo reitor, após a autorização do Conselho Universitário. Essa auditoria atua por 
meio de amostragem de processos, seguindo orientações da CGU definidas em um plano anual de 
auditoria.  
 
Em 2014, foi instituído o Setor de Ouvidoria. Com a implantação dos Sistemas SIG – Sistema 
Integrado de Gestão está previsto a informatização da área de ouvidoria. 
 
Quanto ao mecanismo de avaliação, a UFSJ não dispõe de uma área específica para o desenvolvimento 
das atividades de avaliação. Cumpre o que determina a Lei do SINAES – Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior e tem instituída e em atuação a CPA – Comissão Própria de Avaliação, 
cujo principal papel é promover a avaliação anual da instituição seguindo o instrumento de auto-
avaliação previsto no SINAES. 
 
Em síntese, esta é a estrutura de governança da UFSJ e a seguir estão explicitadas as instâncias destas 
estruturas.    
 
A autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial é o 
princípio que norteia a atuação da Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ e é exercida nos 
termos do art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei nº 9.394/96, em seus 
artigos 43 e 54, e demais dispositivos aplicáveis.  
 
Os órgãos de deliberação da Administração Superior desta Universidade são: 
 Conselho Universitário – CONSU 
 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP 
 Conselho Diretor – CONDI 
 
O Conselho Universitário – CONSU é o órgão máximo, normativo, deliberativo e consultivo da 
Instituição e é composto pelos membros: o Reitor, que preside o Conselho, Vice-reitor, um docente por 
departamento, eleito pelos seus pares no respectivo departamento, cinco técnicos-administrativos, 
eleitos pelos seus pares, um docente por curso de graduação dos Centros da UFSJ, eleitos pelos seus 



pares nos respectivos cursos, Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, um da 
classe empresarial não pertencente aos quadros da UFSJ, um das classes trabalhadoras do Ensino não 
pertencente aos quadros da UFSJ, quatro do Corpo Discente da graduação, eleitos pelos seus pares, um 
do Corpo Discente da pós-graduação, eleito pelos seus pares. 
 
O CONSU possui as seguintes competências: 
 estabelecer e aprovar as políticas gerais da Universidade; 
 aprovar o plano geral de atividades da UFSJ; 
 aprovar ou reformular o seu Regimento; 
 aprovar ou modificar, no âmbito institucional, o Estatuto e o Regimento Geral; 
 aprovar os Regimentos dos Órgãos e Comissões da UFSJ; 
 aprovar normas decisórias sobre o desempenho dos servidores para fins de progressão por mérito; 
 aprovar normas regulamentadoras dos processos eletivos da UFSJ; 
 aprovar normas de concurso público para admissão de servidores; 
 aprovar normas para a contratação de professores visitantes e de professores substitutos; 
 aprovar normas para a concessão, fixação e alteração de regime de trabalho do pessoal docente; 
 fixar normas sobre a prestação de serviço, por parte do docente em regime de dedicação exclusiva, 

fora da Instituição; 
 aprovar proposta de aquisição, de cessão de direito de uso e de alienação de imóveis pertencentes à 

UFSJ, no âmbito institucional; 
 autorizar a locação de imóveis; 
 deliberar sobre recursos interpostos; 
 deliberar sobre os símbolos da UFSJ; 
 deliberar, como instância superior, sobre recursos interpostos contra a administração da 

Universidade; 
 deliberar sobre a concessão de títulos honoríficos, outras distinções e reconhecer notório saber; 
 deliberar sobre a criação ou desativação de cursos, departamentos, unidades e de quaisquer órgãos 

da UFSJ;  
 deliberar sobre a paralisação parcial ou total das atividades da UFSJ; 
 compor, na forma da lei, com os Conselhos de Ensino Pesquisa e Extensão e Diretor, o Colégio 

Eleitoral para o processo de escolha do Reitor e Vice-reitor; 
 dar posse ao Reitor e ao Vice-reitor; 
 aprovar o Relatório Anual de Atividades da UFSJ; 
 resolver os casos omissos no Estatuto e no Regimento Geral, bem como aqueles que suscitarem 

interpretações contraditórias, em matéria de política institucional. 
 
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEP é o órgão superior de coordenação e 
supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com funções normativa, deliberativa e 
consultiva no campo didático, científico, cultural, artístico e de interação com a sociedade, e é 
composto pelos membros: o Reitor, que preside o Conselho, Vice-reitor, oito docentes que atuam no 
ensino de graduação, eleitos pelos seus pares, dois docentes que atuam no ensino de pós-graduação 
stricto sensu, eleitos pelos seus pares, um membro do Corpo Discente do Ensino de Graduação e um 
membro do Corpo Discente do Ensino de Pós-graduação stricto sensu, eleitos pelos seus pares, dois 
membros do Corpo Técnico-administrativo, eleitos pelos seus pares, um membro da comunidade 
externa, indicado pelas Associações Comunitárias. 
 
O CONEP possui as seguintes competências: 



 aprovar as diretrizes do ensino, da pesquisa e da extensão, de acordo com a política institucional; 
 aprovar o plano e o relatório anual de atividades acadêmicas; 
 aprovar ou reformular o seu Regimento; 
 aprovar projetos de pesquisa, ensino ou extensão interinstitucionais; 
 aprovar normas complementares sobre concurso vestibular, currículos e programas, matrículas, 

transferências, processo decisório sobre a vida escolar dos alunos, aproveitamento de estudos, além 
de outras que se incluam no âmbito de sua competência; 

 aprovar os currículos dos cursos e programas; 
 aprovar normas para programas de aperfeiçoamento dos servidores da UFSJ; 
 aprovar ou modificar o calendário escolar; 
 deliberar sobre recursos em matéria de natureza acadêmica; 
 fixar normas sobre o afastamento de docentes; 
 propor a criação ou desativação de Curso ou de Unidade Acadêmica; 
 propor ao Conselho Universitário a modificação do Estatuto ou do Regimento Geral em matéria de 

natureza acadêmica; 
 aprovar normas para reconhecimento de títulos universitários obtidos em Instituições de ensino 

superior; 
 resolver os casos omissos no Estatuto e Regimento Geral, bem como aqueles que suscitarem 

interpretações contraditórias em matéria de natureza acadêmica. 
 
O Conselho Diretor - CONDI é o órgão fiscalizador, normativo, deliberativo e consultivo da UFSJ, 
em matéria de natureza administrativa e econômico-financeira, e é composto pelos membros: Reitor, 
que preside o Conselho, Vice- reitor, um docente indicado pelo titular da pasta do Ministério da 
Educação, não pertencente aos quadros da UFSJ, quatro docentes, sem função administrativa, eleitos 
pelos seus pares, um membro do Corpo Discente, eleito pelos seus pares, um membro do corpo 
Técnico-administrativo, eleito pelos seus pares, um membro da comunidade externa, indicado pela 
classe empresarial. 
 
O CONDI possui as seguintes competências: 
 aprovar diretrizes sobre matéria de natureza econômica, administrativa e financeira, de acordo com 

a política da Universidade; 
 aprovar a proposta orçamentária da UFSJ, submetendo-a ao Conselho Universitário; 
 aprovar a prestação de contas, submetendo-a ao Conselho Universitário; 
 emitir parecer sobre projetos propostos pela Reitoria que envolvam a utilização de fundos 

patrimoniais, operações de crédito ou a criação de fundos especiais, assim como doações e legados 
que criarem encargos financeiros para a Universidade; 

 elaborar, aprovar ou reformular o seu regimento; 
 aprovar o Calendário Administrativo; 
 propor ao Conselho Universitário modificações no Estatuto ou Regimento Geral, em matéria de 

natureza econômica, administrativa e financeira; 
 aprovar o valor de taxas, contribuições e emolumentos a serem cobrados pela UFSJ;  
 aprovar pagamentos transitórios de natureza salarial; 
 aprovar normas sobre prestação de serviços externos por órgãos da UFSJ; 
 resolver casos omissos no Estatuto e no Regimento Geral, em matéria de natureza econômica, 

administrativa e financeira. 
 
A Reitoria é o órgão de administração geral que coordena, executa e supervisiona todas as atividades 



da Universidade, cumprindo e fazendo cumprir as Leis e as deliberações dos Conselhos Superiores. O 
Reitor e o Vice-reitor, titulares da Reitoria, são eleitos pela comunidade universitária e nomeados pelo 
Presidente da República, na forma da legislação vigente. 
 
Congregação 
A Congregação, considerada Administração Intermediária da UFSJ, é o órgão consultivo, normativo e 
de deliberação superior da Pró-reitoria de Ensino de Graduação e do CCO, sob a presidência do Pró-
reitor/Diretor do Campus, sendo composta: pelos Coordenadores de Curso de graduação, pelos Chefes 
de Departamento, nos campi fora de sede não tem esta representação por não possuir departamentos, 
por dois membros do Corpo Discente, indicados pelo órgão representativo dos estudantes, na forma 
prescrita no seu Estatuto e, na falta desse órgão, eleito por seus pares, por dois membros do Corpo 
Técnico-administrativo, eleitos pelos seus pares. 
Compete à Congregação, constituída nos termos do Estatuto da UFSJ: 
 deliberar sobre recursos administrativos e disciplinares interpostos por docentes e discentes em 

matéria de sua competência; 
 aprovar seu calendário de reuniões; 
 deliberar sobre projetos que envolvam mais de uma unidade da UFSJ, no âmbito de sua 

competência; 
 aprovar e aplicar as matrizes de recursos orçamentários destinados para os Departamentos e 

Coordenadorias; 
 aprovar a matriz de alocação de vagas de docentes entre os Departamentos, no caso da sede, em 

conformidade com as políticas gerais da Universidade;  
 criar comissões ad hoc; 
 aprovar o quadro de distribuição de espaço físico e de alocação de recursos humanos, conforme as 

necessidades das atividades de ensino de graduação; 
 aprovar a remoção de docentes entre Departamentos/Campus; 
 elaborar e reformular o seu regimento, submetendo-o à aprovação do Conselho Universitário; 
 resolver os casos omissos no âmbito de sua competência. 
 
A Congregação se divide em duas câmaras, de caráter consultivo e deliberativo, sendo uma Câmara de 
Ensino de Graduação e uma Câmara Departamental, na estrutura da sede. Já nos campi fora de sede 
são: uma Câmara de Ensino, uma de Extensão e uma de Pesquisa e Pós-graduação. 
 
Auditoria Interna 
A Auditoria Interna - AUDIT da UFSJ é órgão de assessoramento à reitoria, sendo composta da 
seguinte forma: chefe da Auditoria Interna, um servidor técnico-administrativo e equipe técnica de 
auditores. Atualmente, conta apenas com o chefe e dois assistentes administrativos. 
 
A AUDIT possui as seguintes competências: 
 assessorar a Reitoria e demais Órgãos que compõem a administração da Instituição, quanto à 

legalidade dos atos praticados por seus Dirigentes, relativos à gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial e de pessoal; 

 avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial e de pessoal; 

 elaborar e propor mecanismos que venham melhorar a eficácia e a eficiência do controle interno 
nos diversos órgãos que compõem a administração da Instituição. 
 

 



Comissão Própria de Avaliação 

A Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de São João Del Rei - CPA/UFSJ é 
responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, de sistematização e de 
prestação das informações solicitadas pelo INEP, e como parte integrante do Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior – SINAES. 

A CPA-UFSJ é composta por representantes dos segmentos de professores, alunos, técnico-
administrativos e da sociedade civil, sem que qualquer destes segmentos tenha maioria absoluta: quatro 
docentes e um suplente, três técnicos administrativos e um suplente, dois alunos e um suplente, um 
representante da comunidade externa e um suplente.  
 
São atribuições da CPA/UFSJ: 
 conduzir os processos de auto-avaliação da UFSJ; 
 preparar o projeto de auto-avaliação institucional a ser encaminhado à Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – CONAES, submetendo-o à aprovação do Conselho 
Universitário; 

 determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e da instituição, em consonância 
com as determinações da CONAES; 

 sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área ou da instituição, compondo 
assim uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, científicos e sociais da instituição e 
identificando possíveis causas de problemas, bem como possibilidades e potencialidades; 

 subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões setoriais, determinando 
prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos e especificando a forma de composição, o 
prazo de mandato e a dinâmica de funcionamento; 

 dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades; 
 propor à Reitoria ações que melhorem a qualidade das atividades acadêmicas, a serem 

encaminhadas às instâncias competentes; 
 receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações solicitadas pela CONAES e pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 
 convocar professores e técnico-administrativos, na forma da lei, e convidar alunos e membros da 

comunidade externa para prestar informações, fornecer documentos e detalhar dados enviados; 
 propor alterações nas competências da CPA/UFSJ ao Conselho Universitário; 
 Elaborar e modificar seu regimento interno conforme a legislação vigente submetendo ao CONSU 

para aprovação; 

 Enviar o relatório final de avaliação para os conselhos competentes, para apreciação e ao CONSU 
para homologação. 

2.2 Atuação da unidade de auditoria interna  

a) estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades 
descentralizadas, quando houver; 

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) encontra-se instituída com fundamento no Estatuto da 
Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ, aprovado pelo Ministério da Educação, em 
02/06/2011. Subordina-se diretamente ao Conselho Diretor, conforme o disposto no art. 2° da 
Resolução n° 006/2009, do Conselho Universitário, que aprova o seu regimento interno. 

A referida unidade está alocada na sede da UFSJ e não possui subunidades descentralizadas. Dessa 
forma, a Unidade de Auditoria Interna é responsável pela avaliação dos controles de todas as unidades 



da UFSJ, inclusive dos campi localizados fora da sede.  

b) informações quantitativas e qualitativas das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no 
exercício de referência do relatório de gestão; 

 
A Unidade de Auditoria Interna da UFSJ realizou, no exercício de 2014, ações de auditoria em 
diferentes áreas da Instituição, no intuito de desempenhar o seu papel de assessoramento à gestão. Os 
processos auditados foram selecionados com base na materialidade e relevância para o contexto da 
UFSJ. 
 
Nesse sentido, a unidade emitiu 102 Relatórios de Auditoria, apresentando um total de 43 
recomendações aos setores da UFSJ. No que tange o volume de recursos auditados, as ações 
alcançaram um total de R$ 22.314.800,31, correspondendo a 43,32% dos recursos executados pela 
UFSJ no exercício de 2014, desconsiderando-se as despesas de pessoal.  
O quadro abaixo apresenta um resumo das principais ações de auditoria desenvolvidas pela AUDIT: 
 

Quadro 4: Ações da Auditoria 

Ações de Auditoria Área Auditada / Tipo de 
Auditoria 

N° de 
Relatórios 

N° de  

Recomendações 

Volume 
auditado 

Avaliação de Concessão de 
Aposentadoria e de Pensão 

Divisão de Administração de 
Pessoal / Gestão de Recursos 
Humanos 

23 3 - 

Avaliação de Licitações e Contratos: 
Dispensa e Inexigibilidade; e outros             
(Termo de Cooperação, Ressarcimento) 

Divisão de Materiais e 
Patrimônio / Gestão de 
Suprimento de Bens e 
Serviços 

20 16 R$ 
10.578.733,54 

Avaliação de Licitações e Contratos: 
Pregão 

Divisão de Materiais e 
Patrimônio / Gestão de 
Suprimento de Bens e 
Serviços 

14 11 R$ 
4.333.328,70 

Avaliação de Licitações e Contratos: 
RDC 

Divisão de Projetos e Obras 
/ Gestão de Suprimento de 
Bens e Serviços 

7 - R$ 
6.201.070,81 

Avaliação de Licitações e Contratos: 
Convite 

Divisão de Projetos e Obras 
/ Gestão de Suprimento de 
Bens e Serviços 

2 - R$ 
77.454,48 

Avaliação do Gerenciamento dos 
Convênios, Acordos e Ajustes firmados.  

Pró-Reitoria de 
Planejamento e 
Desenvolvimento / Gestão 
de Contratos e Convênios 

3 6 R$ 669.249,00 

Avaliação dos Indicadores de 
Desempenho utilizados pela entidade 

Pró-Reitoria de 
Planejamento e 
Desenvolvimento / 
Avaliação de Indicadores 

1 - - 

Avaliação dos controles internos 
relativos à Concessão de Diárias e 
Passagens. 

Todas as unidades da UFSJ/ 
Avaliação de controles 
internos 

1 5 R$ 385.963,78 

Avaliação de processos de Concessão de 
Suprimento de Fundos 

Sede e campi avançados / 
Gestão de Suprimento de 
Bens e Serviços 

20 1 R$  
69.000,00 

Avaliação de processos de admissão por 
Concurso Público Docente 

Divisão de Desenvolvimento 
de Pessoas / Gestão de 
Recursos Humanos 

6 1 - 



Avaliação de projetos gerenciados pela 
Fundação de Apoio à UFSJ 

Fundação de Apoio à UFSJ / 
Relacionamento com a 
Fundação de Apoio 

5 - - 

 Total 102 43 R$ 
22.314.800,31 

 Conforme demonstrado acima, a Auditoria Interna realizou ações que contemplaram as áreas/setores 
responsáveis pelos principais processos da Instituição, sendo apontadas recomendações para o 
aprimoramento dos procedimentos e dos controles existentes. Cabendo destacar que estes trabalhos 
apresentam fundamental importância para gestão de cada área auditada, no sentido de prevenir 
possíveis fragilidades e apontar um diagnóstico para os gestores.  
 

c) demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação 
comparativa entre atividades planejadas e realizadas, destacando trabalhos mais 
relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade 
jurisdicionada; 

 
A unidade de Auditoria Interna realizou suas atividades de acordo com as ações estabelecidas no Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, para o exercício de 2014, tendo envidado esforços 
para o seu cumprimento integral.  

 

O quadro abaixo demonstra a execução do plano, contendo o percentual de cumprimento entre as 
atividades planejadas e as executadas. 

Quadro 5: Ações do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT/2014 

Ações do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT/2014 

Ação  Percentual de 

Cumprimento 

Observação 

1) Elaboração do RAINT/2013 100% - 
2) Cumprimento das Metas previstas no PPA e na LDO 0% Essa ação será realizada no início de 

2015, em acordo firmado com a Pró-
Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento.  

3) Avaliação dos Indicadores de Desempenho utilizados 
pela UG 

100% - 

4) Avaliação dos controles internos administrativos da 
unidade em relação à concessão de diárias, relatório de 
Prestação de Contas e projetos da FAUF. 

100% -  

5) Regularidade dos procedimentos licitatórios 90% Salientamos que foram lançadas diversas 
licitações no último trimestre, que 
estavam em tramitação no final do 
exercício, especialmente na modalidade 
Pregão, Tomada de preços e 
Concorrência.  

6) Avaliação do gerenciamento da execução dos 
contratos, convênios, acordos e ajustes. 

90% Pelo fato de grande parcela dos 
convênios estarem em fase de execução, 
não foi possível realizar análise total 
destes instrumentos. Sendo que os 
mesmos serão analisados novamente 
após a fase de prestação de contas. 

7) Verificação da legalidade dos atos de pessoal 100%  - 
8) Cumprimento das recomendações da Auditoria 
Interna 

90% A unidade passará a adotar o Plano de 
Providências Permanente como 
instrumento de acompanhamento das 



recomendações. 
9) Apuração de denúncias recebidas  0% Não houve denúncias passiveis de 

apuração pela Unidade de Auditoria 
Interna. 
 

10) Adoção de providências ao atendimento às decisões 
e recomendações dos Conselhos 

0% Não houve demandas por parte dos 
Conselhos. 

11) Leitura do DOU e acompanhamento da Legislação 100% - 
12) Cumprimento das determinações e recomendações 
dos órgãos de controle (TCU e CGU) 

100% - 

13) Avaliação da gestão do uso de cartão de pagamento 100% - 

Fonte: Auditoria 

Dentre os trabalhos mais relevantes realizados no exercício de 2014, destacam-se os seguintes: 

Quadro 6: Trabalhos mais relevantes 

Trabalhos mais relevantes 

Ação de Auditoria Valor Principais constatações Providências adotadas 
Análise de sete (7) 
processos na modalidade 
Regime Diferenciado de 
Contratação – RDC 
referente às obras 
realizadas na UFSJ, no ano 
de 2014. 

R$ 6.201.070,81 Não foram constatadas 
falhas na análise dos 
processos. Os processos 
serão analisados 
novamente em ação 
específica para verificar a 
execução das obras. 

- x – x - 

Análise de três (3) 
processos referente a 
aquisição de duas fazendas, 
para realizar atividades dos 
cursos de Ciências Agrárias 
e Zootecnia, e um terreno 
para construção do prédio 
do curso de Medicina. 

R$ 8.223.479,20 Não constam dos autos os 
documentos relativos ao 
pagamento da aquisição da 
Fazenda Granja Manoa, 
situada no município de 
Sete Lagoas. 
 
Não consta dos autos a 
documentação relativa ao 
laudo técnico, elaborado 
pelo perito, que embasou a 
decisão judicial para 
estabelecer a quantia a ser 
depositada pelo imóvel de 
propriedade da 
Congregação das Irmãs 
Carmelitas da Divina 
Providência.  
. 

O gestor adotou as 
providências anexando a 

documentação aos autos dos 
processos administrativos. 

Análise de um (1) processo 
de contratação da empresa 
E-SIG, empresa autorizada 
pela UFRN para licenciar 
os sistemas de informação 
gerencial – SIG. 

 

R$ 1.326.200,00. Não consta do processo 
uma nova consulta para as 
certidões negativas com 
prazo expirado, sendo os 
pagamentos realizados sem 
a devida comprovação de 
regularidade fiscal. 
 
Não foi anexada aos autos 
a cópia da publicação do 
extrato do contrato no 
Diário Oficial da União. 

As áreas responsáveis 
firmaram compromisso em 

adotar as medidas saneadoras, 
para que as constatações não 
ocorram nos procedimentos 

futuros. 



 
Houve atraso na publicação 
do contrato no Diário 
Oficial, contrariando o 
prazo estabelecido na 
legislação. 

Análise de dois (2) 
processos na modalidade 
Pregão Eletrônico com os 
seguintes objetos: 
aquisição de material 
mobiliário para os 
apartamentos da Moradia 
Estudantil no Campus 
CTAN; e contratação de 
empresa do ramo 
alimentício para preparo e 
fornecimento de refeições 
no Restaurante 
Universitário da UFSJ. 

R$ 2.023.834,40 Os orçamentos utilizados 
pelo demandante para 
compor os preços dos itens 
a serem adquiridos 
apresentaram-se acima do 
padrão de aquisição da 
administração e/ ou acima 
da média de mercado de 
São João Del Rei.  
 
Foi verificada fragilidade 
nos procedimentos do Setor 
de Compras e Licitações ao 
analisar a composição dos 
preços oferecida pelo 
demandante, devendo-se 
consultar sistema de 
cotação de preços 
fornecidos por órgãos 
oficiais, contratos 
semelhantes, dentre outros. 

 O setor demandante acatou a 
recomendação. Enquanto que 
a Divisão de Materiais e 
Patrimônio argumentou não 
ser atribuição do pregoeiro 
realizar pesquisa de preços e 
que atua no sentido de 
garantir os princípios 
constitucionais e as melhores 
aquisições para a 
Administração. Cabe registrar 
que, após a edição da 
Instrução Normativa referente 
à pesquisa de Preços, a UFSJ 
adquiriu ferramenta de banco 
de pesquisa de preços para o 
Setor de Compras e 
Licitações. 
 

 

Fonte: Auditoria 

d) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de 
auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada, 
demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes; 

 
No que se refere aos redesenhos na estrutura organizacional, informamos que não houve alteração na 
estrutura da Unidade de Auditoria Interna da UFSJ no exercício de 2014.  
 

e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à 
apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança 
e o desempenho operacional da unidade jurisdicionada. 

 
O Tribunal de Contas da União vem realizando trabalhos, ao longo dos últimos anos, com a finalidade 
de avaliar a governança em várias áreas, tais como: Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, 
Gestão de Aquisições e Governança Pública.  

 
Nesse aspecto, a Unidade de Auditoria Interna acompanhou o preenchimento dos questionários e 
auxiliou os gestores na elaboração das respostas, tendo obtido as seguintes observações quanto à 
avaliação da governança na UFSJ: 

 
 Em relação ao estabelecimento do sistema de governança da organização, pode se afirmar que: 

a organização avalia, direciona e monitora a gestão da organização quanto ao alcance das metas 
organizacionais, atendendo em grande parte ou totalmente esse quesito, assim como os 
controles estão formalizados, por meio das avaliações do seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI).  



 
 O sistema de governança da UFSJ está definido, sendo avaliado, direcionado, monitorado e 

disponibilizado para consulta pelas partes interessadas.  Além disso, contempla a identificação 
das instâncias internas de governança da organização, com a definição de quais dessas 
instâncias participam de quais decisões criticas, bem como do seu grau de responsabilidade.  

 
 Os papéis e responsabilidades dos conselhos e colegiados, alta administração, e instâncias 

internas de apoio à governança estão definidos e incluem atividades relacionadas à tomada de 
decisão, à elaboração, implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle, 
sendo os mesmos designados e tem cumprido o seu papel na estrutura de governança.  

 
 A UFSJ não estabelece, ainda, uma estrutura de gestão de riscos e controles internos, bem como 

não monitora e avalia a gestão de riscos, a fim de assegurar que seja eficaz e contribua para o 
desempenho organizacional, pois não há deliberação a respeito.  
 

Em síntese, a UFSJ possui uma estrutura de governança formalizada, com a definição de papéis e 
responsabilidades, avaliando, direcionando e monitorando os resultados alcançados pela gestão. E que 
a Instituição não dispõe de uma estrutura de gerenciamento de riscos e controles internos formalizada.  

 
Contudo, diante da indicação da necessidade pelos órgãos de controle, a UFSJ tem buscado se adequar 
com a proposição de estudos para avaliar a viabilidade da implantação de um sistema de gerenciamento 
de riscos. 

2.3  Sistema de Correição  

Os trabalhos relativos às atividades de correição na UFSJ são gerenciados e acompanhados pela Pró-
reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Os prazos têm sido observados e os trabalhos 
realizados através de comissões nomeadas pela Reitoria para cada tipo de processo e que são 
executados de acordo com os manuais e a documentação pertinente, através da abertura de processos 
administrativos disciplinares e sindicância, conforme demonstrado na tabela 1 - Sindicâncias e 
Processos Administrativos Disciplinares instaurados na UFSJ em 2014, no item 3.5 a seguir.  

Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria Nº 1.043/2007 da CGU  

Os processos de sindicância e administrativos disciplinares foram lançados no ano de 2014 no Sistema 
de  Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD. 

Quadro 7: Processos de Sindicância e Administrativos Disciplinares 

Nº Modalidade Nº Processo Ato Nomeação Data Situação  Resultado 

01 Sindicância 23122100151/2014-90 Port.079 04/02/1
4 

Julgado Arquivado 

02 Sindicância 23122000149/2014-11 Port.137 27/02/1
4 

Julgado Arquivado 

03 Sindicância 23122101910/2014-90 Port.383 29/05/1
4 

Julgado Abertura PAD 

04 Processo 
Administrativo 
Disciplinar 

23122104050/2014-94 Port.727 11/09/1
4 

Em 
julgamento 

 

05 Sindicância 23122102286/2014-90 Port.540 09/07/1
4 

Em 
julgamento 

 



06 Sindicância 23122101104/2014-63 Port.260 14/04/1
4 

Julgado Arquivado 

Fonte: PROGP  

2.4  Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

Quadro 8: A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

    x 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores 
e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

   x  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    x  

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     x 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

   x  

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções 
operacionais ou código de ética ou conduta. 

 x    

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

   x  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.    x  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 
UJ. 

   x  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     x 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade. 

   x  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses 
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 x    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

 x    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 
risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

 x    

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

 x    

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 
internos da unidade. 

   x  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

    x 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

    x 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

   x  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de    x  



acordo com um plano de longo prazo. 

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios 
que possam derivar de sua aplicação. 

   x  

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionadas com os objetivos de controle. 

   x  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

   x  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

   x  

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, 
atual, precisa e acessível. 

   x  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

   x  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

 x    

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 
qualidade ao longo do tempo. 

   x  

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

   x  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.    x  

Análise crítica e comentários relevantes: 

Há frente de trabalho para melhoria dos atuais processos, seja de controle, mapa de risco e comunicação. A instituição 
ainda passa por um processo de reavaliação de seus fluxos e procedimentos em função do exponencial crescimento 
dos últimos anos. Há problemas na formalização de processos em função deste crescimento. A partir da implantação 
total dos Sistemas Integrados de Gestão – SIG composto pelos: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 
Contratos - SIPAC; Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH e o o Sistema Integrado de 
Atividades Acadêmicas - SIGAA haverá melhoria nos  procedimentos e fluxos administrativos da instituição. 

A metodologia adotada para as informações, que compõem este Quadro foram obtidas por meio  de informações  
solicitadas diretamente aos diversos setores da Universidade e da  análise  do  Pró-Reitor de Planejamento e 
Desenvolvimento e o Chefe de Auditoria que observando o contexto da instituição definiram a pontuação elencada 
para cada item do quadro 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

  Fonte: PPLAN/AUDITORIA 



3 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

3.1 Canais de Acesso do Cidadão  

A UFSJ dispõe de dois canais institucionalizados de comunicação com a sociedade, sendo um deles a 
Ouvidoria e o Serviço de Informação ao Cidadão. 

 
A ouvidoria criada em 05 de novembro de 2007, por meio da Resolução Nº. 43, do Conselho 
Universitário – CONSU, conta com um sistema informatizado de cadastro e tratamento de 
manifestações, disponibilizado ao usuário no sítio eletrônico da universidade (link: 
<http://www.ufsj.edu.br/ntinf/ouvidoria.php>).  
 
Em 2014, a Ouvidoria da UFSJ recebeu 162 manifestações, distribuídas da seguinte maneira: 59,26% 
de solicitação de informação (96 manifestações); 28,40% de reclamação (46 manifestações), 6,17% de 
denúncias (10 manifestações), 5,55% de sugestões (9 manifestações) e 0,06% de elogio (1 
manifestação). Em relação ao ano de 2013, registrou-se um aumento em 3,8% de manifestações 
recebidas pela Ouvidoria UFSJ. 
 
Dentre as diversas manifestações cadastradas, as temáticas de maior destaque foram programas e ações 
de Assistência Estudantil, dúvidas e procedimentos relativos ao acompanhamento e controle 
acadêmico, ENEM e processo de acesso seriado e educação a distância. 
 
Considerando o segmento, verificou-se que o maior número de manifestações na Ouvidoria UFSJ 
foram cadastrados por discentes (83%), seguido pelos segmentos “outro” (50%), “externo” (21%), 
“técnico” (9%) e “terceirizado” (1%). 
 
Ressalte-se que as manifestações cadastradas foram devidamente tratadas e encerradas, além do que 
algumas foram devidamente corrigidas em função de cadastro equivocado, de forma que o atendimento 
fosse prestado conforme regulamentação. 
 
O Serviço de Informação ao cidadão – SIC, implantado na UFSJ em maio de 2012 em atendimento ao 
disposto no LAI – Lei de Acesso a Informação conta com uma unidade física na sala 4.64, do Campus 
Santo Antônio na cidade de São João Del Rei e uma unidade informatizada por meio do sistema e-SIC 
– Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão disponibilizado no sítio eletrônico 
http://www.ufsj.edu.br/acessoainformacao/. Cartazes estão distribuídos nas principais portarias de 
acesso aos campi, orientando como deve ser efetuado o procedimento para registro da solicitação. Caso 
o cidadão  queira fazer qualquer registro no SIG e não tenha acesso à internet, o responsável pelo 
SIC/UFSJ promove esse registro no sistema e-SIC. Desde a implantação, não houve procura do serviço 
na unidade física, somente via sistema. 
 
Em 2014, 44 solicitações foram registradas e respondidas no e-SIC.  
 
3.2 Carta de Serviços ao Cidadão  

A Carta de Serviços ao Cidadão instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, está 
disponível no sítio eletrônico http://www.ufsj.edu.br/carta_servicos/  e tem por objetivo informar aos 
usuários dos serviços da UFSJ quais são as formas de acesso aos mesmos, bem como os respectivos 
compromissos estabelecidos e padrões de qualidade almejados no atendimento aos cidadãos.   



3.3 Mecanismos para Medir a Satisfação dos Produtos e Serviços  

A UFSJ tem como mecanismos específicos de avaliação a pesquisa anual realizada pela Comissão 
Própria de Avaliação CPA, nomeada pela Portaria nº 367, de 27 de maio de 2014 responsável pela 
coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das 
informações solicitadas pelo INEP, e como parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior – SINAES. A UFSJ envida esforços conjuntos com suas diversas unidades 
administrativas para adequação dos procedimentos, reorientando e ajustando os serviços prestados. 

3.4 Acesso às Informações da Unidade Jurisdicionada   

O caminho de acesso para as informações referentes à atuação da UFSJ  e que contribui para a 
transparência de sua gestão está  disponível nos sítios eletrônicos 
http://www.ufsj.edu.br/carta_servicos/ e  http://www.ufsj.edu.br/pplan/planejamento_institucional.php 

3.5 Avaliação do Desempenho da Unidade Jurisdicionada  

A UFSJ criou em 2004 a sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) atendendo às exigências das 
políticas de avaliação do ensino superior definidas pelo MEC e implementadas pelo INEP, que a 
consideram um dos principais instrumentos de gestão acadêmica e administrativa.  

A CPA envolve a participação democrática de toda a comunidade em um processo de construção 
contínua e permanente da qualidade institucional, e também em resposta à necessidade de implementar 
um processo contínuo de autoavaliação, com o objetivo de alcançar patamares cada vez maiores de 
qualidade das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e de suas políticas de gestão acadêmica. 

 A CPA, instituída pela resolução do Conselho Universitário (CONSU) nº 004/2004 de 10 de novembro 
de 2004 (modificada pelas Resoluções CONSU n° 009/2006, 025/2009 e 041/2013), vem atuando 
desde a sua criação no sentido de criar e consolidar uma cultura de avaliação na instituição. 

A expansão da UFSJ realizada nos últimos 7 anos, com a implementação do REUNI e do EXPANDIR 
colocou novos desafios para a CPA, que além da execução das etapas de desenvolvimento e 
consolidação do processo avaliativo institucional, procurou avançar na tarefa mais difícil e complexa 
de tornar a avaliação um processo contínuo para o desenvolvimento acadêmico, com reflexos no 
planejamento das ações institucionais e da prestação de contas de suas atividades para a sociedade civil.  

Nos dois últimos anos a CPA passou por um processo de reestruturação visando aumentar a sua 
autonomia de gestão e procurando adaptar os seus métodos e instrumentos ao tamanho e à 
complexidade de uma instituição, que desde a sua adesão aos programas de expansão do Governo 
Federal, ampliou significativamente o seu tamanho – saltou de 3.790 alunos de graduação em 2007 
para mais de 13.000 em 2014; número de docentes passou de 214 em 2007 para 761 em 2014; e 
técnicos-administrativos de 202 em 2007 para 548 em 2014, distribuídos nos seis campi da Instituição. 

No ano de 2014, a CPA foi recomposta pela Portaria Nº 367, de 27 de maio de 2014 e realizou uma 
pesquisa de autoavaliação  que compreendeu o período de Outubro de 2014 a Janeiro de 2015 que 
culminou na apresentação de um Relatório da CPA.  
 
Para tanto, são apresentados a seguir o resumo e a análise sintética do Relatório da CPA que está 
disponível na íntegra para a comunidade no portal da instituição, no endereço 
http://www.ufsj.edu.br/cpa-ufsj/relatorios_de_autoavaliacao.php: 
 
a)  A  avaliação  feita  pelos  discentes  dos  cursos  de  graduação,  docentes  e  técnicos 
administrativos,  apresenta  percentual  de  aproximadamente  70%  entre  avaliações “satisfatórias”, 



“boas” e “ótimas” (ou “sempre”, “quase” e “às vezes”, no caso de docentes e técnicos).  Esse  dado  
corrobora  os  produzidos  pelas  avaliações  externas  dos  cursos  de graduação; 
 
b)  Um dos efeitos sinergéticos do processo de expansão da graduação, foi a contratação de um grande 
número de doutores, o que possibilitou, num curto período de tempo, o aumento do  volume  e  da 
qualidade  da  pesquisa,  que  pode  ser  comprovado  pelo  aumento  da publicação em periódicos 
indexados. Como consequência, a consolidação de Programas de Pós-graduação  existentes,  com  a  
criação  de  cursos  de  doutorado,  e  a  criação  de  novos programas de Pós-graduação em nível de 
mestrado; 
 
c)  Na extensão, a UFSJ também avançou, uma vez que aumentou o número de programas e projetos, 
atuando em diferentes áreas como saúde, educação, direitos humanos e justiça, meio  ambiente,  
cultura,  trabalho,  comunicação  e,  tecnologia  e  inovação,  ampliando  a articulação  da  
Universidade  com  a  sociedade.  Nesta  área,  destaca-se  o  avanço  das atividades  de  extensão  no  
campo  da  saúde,  em  função  dos  programas  e  projetos implementados no Campus Centro Oeste – 
CCO, nas áreas de saúde pública, integrando as ações  dos  cursos  de  Medicina,  Enfermagem  e  
Farmácia,  e  na  área  tecnológica  com  as ações do curso de Bioquímica. No campo da cultura, 
destacam-se as ampliações realizadas no Inverno Cultural e nas oficinas e projetos desenvolvidos pelos 
cursos de Música, Teatro, Artes  Aplicadas  e  das  intervenções  urbanas  realizadas  pelo  curso  de  
Arquitetura  e Urbanismo. 
 
d) A inserção regional também foi significativamente ampliada com a consolidação dos campi nas  
cidades  de  Divinópolis,  Sete  Lagoas,  Ouro  Branco  e  Congonhas.  O  mesmo ocorreu  com  a  
inserção  internacional,  pelo  aumento  significativo  do número  de  acordos  e  intercâmbios  
realizados  com  instituições  estrangeiras,  com  a aprovação de programas internacionais, adesão a 
redes interinstitucionais internacionais e com a implantação dos Programas Ciências sem Fronteiras e 
Idiomas Sem Fronteiras;  
 
e)  Como destaque nas ações acadêmico-administrativas de repercussão direta na qualidade dos  cursos  
e  na  comunidade  acadêmica  como  um  todo,  a  utilização  de  editais  para aprimoramento  e  
criação  dos  laboratórios  de  ensino,  e  para  atualização  do  acervo bibliográfico, todos com a 
prioridade de atender às demandas dos cursos cujos conceitos estão  entre  3  e  4,  trazendo  resultados  
imediatos  na  consolidação  e  na  busca  pela excelência dos cursos. 
 
Sinteticamente, as avaliações internas que culminaram nos relatórios revelaram que a UFSJ tem  
grandes  desafios  para  o  aperfeiçoamento  de  suas  políticas  acadêmicas  e administrativas, 
considerando principalmente a necessidade de articular e integrar os seus diferentes  campi,  melhorar  
a  eficácia  dos  processos  administrativos  e  o  recente agigantamento  institucional.  Entretanto,  tais  
avaliações  indicam,  a  existência  de  muitas virtudes nas ações acadêmico-administrativas, o que 
denota que o caminho traçado, sempre passível de correções, vem conduzindo a UFSJ à sua contínua 
evolução institucional. 
 
3.6 Medidas Relativas à Acessibilidade  

Em Janeiro de 2013 foi criado o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC) vinculado à Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Este setor em parceria com o Núcleo de Pesquisa em 
Acessibilidade, Diversidade e Trabalho (NACE) da UFSJ tem desenvolvido várias ações no intento de 
promover a efetiva inclusão de alunos com deficiência na UFSJ.  

 



Ações de acessibilidade realizadas em 2014: 
 
a) Criação da Salas Recursos Multifuncionais: Duas salas recursos criadas em 2014, uma na 
biblioteca do CDB e outra na biblioteca do CTAN, reúnem diversas tecnologias assistivas, 
equipamentos e outros materiais para o atendimento das necessidades educacionais específicas, tanto 
dos alunos da UFSJ quanto dos estudantes do ensino médio e/ou fundamental que necessitem de 
atenção especial.  
 
b) Coordenação das ações dos Bolsistas do Incluir/2014:  O SINAC foi responsável pela gestão das 
atividades de 14 bolsistas/monitores que foram contratados para o desenvolvimento das seguintes 
atividades, sob orientação dos professores do NACE: 
 

 Monitoria no SINAC: Auxiliar o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários – (SINAC) no 
processo de estruturação de suas rotinas de gestão da acessibilidade, bem como na 
implementação das mesmas, buscando garantir a permanência de alunos com deficiência na 
UFSJ. 

 Monitoria nas salas recursos multi funcionais (CDB e CTAN): Atuar nas salas recursos das 
bibliotecas do CDB e do CTAN. As atividades serão voltadas para o atendimento de pessoas 
com deficiência e para o desenvolvimento de materiais pedagógicos adaptados, sob a 
coordenação de um professor vinculado ao NACE. 

 Monitoria no NACE (Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e Trabalho): 
Auxiliar o NACE em suas atividades de interface com o SINAC; nas atividades de pesquisa e 
extensão relacionadas ao acesso e permanência de alunos com deficiência na UFSJ; na 
realização e acompanhamento das atividades previstas no Plano de Ação anual relativo aos 
recursos do Incluir. 

 Monitoria no Núcleo de Robótica e Tecnologias Assistivas: Auxiliar no desenvolvimento de 
tecnologias assistivas demandadas pelo SINAC e pelo NACE, decorrentes de demandas dos 
alunos da UFSJ com deficiência. 

 Monitoria na sala de atividades físicas adaptadas (Atividades Físicas): Atuar na sala de 
atividades físicas adaptadas situadas no LAPIP. As atividades serão voltadas para o 
atendimento de pessoas com deficiência, através das práticas corporais buscando garantir 
autonomia funcional, controle e melhoria da saúde dos assistidos. Também atuarão na 
confecção de materiais didáticos para auxiliar os alunos com deficiência na aquisição de novos 
conhecimentos, sob a coordenação de um professor vinculado ao NACE. 

 Monitoria na sala de atividades físicas adaptadas (intervenção psicológica): Auxiliar no 
desenvolvimento e avaliação de atividades de intervenção (oficinas de grupo, coaching e 
projeto de vida) do programa de promoção de saúde física e psicológica junto a pessoas com 
deficiência da UFSJ e da comunidade, buscando contribuir para aumento da autonomia e 
melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. 

 Monitoria na sala de psicomotricidade:Ser responsável pelo desenvolvimento, pela condução 
e pela avaliação, com acompanhamento das supervisoras, das atividades desenvolvidas na sala 
de Psicomotricidade do programa de promoção de saúde física e psicológica junto a pessoas 
com deficiência da UFSJ, e da comunidade, buscando contribuir para aumento da autonomia e 
melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Participar da interlocução com as atividades do 
Núcleo de Robótica e Acessibilidade da UFSJ. 

 Monitoria na promoção de acessibilidade web: Atuar na avaliação, reestruturação e 
desenvolvimento do portal e sistemas da UFSJ visando promover a Acessibilidade dos mesmos. 



 Monitoria no laboratório de planos e projetos – LAPP: Atuar na elaboração de projetos 
arquitetônicos visando à acessibilidade, inicialmente, do CSA, CDB, CTAN e Centro Cultural 
da UFSJ. Os alunos atuarão no Laboratório de Planos e Projetos (LAPP) do curso de 
Arquitetura e Urbanismo, sob a orientação de um professor do curso. 
 

c) Realização do II SINES – Seminário Inclusão no Ensino Superior: O SINAC e o NACE foram 
os organizadores II SINES - Seminário Inclusão no Ensino Superior, em São João del-Rei. O 
Seminário teve como temática a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, buscando 
discutir, sob um enfoque multidisciplinar, os desafios, as barreiras, as metodologias de ensino, e 
alternativas que promovam a acessibilidade, possibilitando garantir o acesso e a permanência de alunos 
com deficiência, tendo em vista as diretrizes do programa INCLUIR do MEC. Para tanto, houve 
palestras, apresentação de práticas de sucessos, oficinas, mesas-redondas e apresentação de trabalhos 
acadêmicos. Participaram do II Sines cerca de 360 pessoas, entre alunos e professores da UFSJ, do IF 
Sudeste e de outras instituições públicas e privadas tanto de São João del-Rei e região, quanto de outras 
cidades e estados. 
 
d) Gestão dos recursos do Programa INCLUIR/MEC 2014: O SINAC é responsável pela gestão e 
aplicação dos recursos do programa INCLUIR/MEC, o qual tem entre suas premissas propiciar às IFES 
condições de promover ações que garantam o acesso e a permanência de pessoas com deficiência ao 
ensino superior, através da compra de equipamentos com interface acessível, materiais de consumo, 
realização de eventos, etc.  
 
e) Coordenação das atividades dos Tradutores e Intérpretes de Libras: O SINAC é responsável 
pela gestão das atividades de dois intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, buscando atender ao 
máximo as demandas de comunicação da UFSJ e fomentando a formação de uma rede de apoio às 
comunidades surdas no entorno dos campi universitários.. 
 
f) Co-Realização do Diagnóstico de Barreiras da UFSJ: O SINAC participou da elaboração do 
diagnóstico das barreiras existentes na UFSJ, visando promover a efetiva inclusão de alunos e 
servidores com deficiência na universidade. O diagnóstico foi realizado por uma aluna do curso de 
Psicologia, bolsista do Programa INCLUIR. O relatório foi disponibilizado para toda a comunidade 
acadêmica da UFSJ e serve de respaldo de ações de acessibilidade. 
 
g) Acompanhamento dos Alunos da UFSJ com Deficiência: O SINAC realiza o acompanhamento 
dos alunos com deficiência, a fim de verificar as necessidades específicas de cada um e as barreiras 
existentes na universidade. 
 
 
 



4 AMBIENTE DE ATUAÇÃO  

4.1 Informações sobre o Ambiente de Atuação da Unidade Jurisdicionada 

A UFSJ se propõe a desenvolver com excelência as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão  de  
forma  indissociável,  contribuindo  com  a  indução  de  mudanças  e  avanços para  uma  sociedade  
justa  e  igualitária,  por  meio  da  produção  e  socialização  dos conhecimentos  acadêmico,  
tecnológico,  artístico  e  filosófico,  tendo  como  parâmetros  os princípios éticos e humanísticos. 

 
Neste  sentido,  este  texto  pretende  situar  o  contexto  econômico,  social  e cultural  no  qual  a  
UFSJ  está  inserida,  e  mostrar  as  suas potencialidades  de  contribuição específica para o seu 
desenvolvimento econômico e social. 
 
A UFSJ atua nas mesorregiões: Metropolitana de Belo Horizonte (microrregiões Alto Paraopeba e Sete 
Lagoas) e Oeste de Minas. Sua sede administrativa está localizada na Microrregião  de  São  João  del-
Rei,  que  integra  a  Mesorregião  Campo  das  Vertentes.  A cidade  possui  empresas  nas  áreas  
têxteis,  metalúrgicas,  alimentícias,  entre  outras,  e  se coloca como um dos principais pólos 
industriais do Campo das Vertentes. Entretanto, seu setor  terciário,  de  comércio  e  serviços,  é  o  
mais  pujante  em  termos  econômicos.  Com a criação  da  UFSJ,  há  mais  de  duas  décadas,  a  
cidade  passou  também  a  ser  um  pólo educacional que recebe discentes de todo o país.  
O Campo  das  Vertentes  se  caracteriza  pela  produção  de  base  artesanal,  tanto  na área  agrícola  
como  na  de  produtos  têxteis,  estanho,  madeira,  cerâmica  e  couro.  Essas atividades encontram  
apoio  no Campus  Tancredo  Neves  da  UFSJ,  onde  funciona  a “Fazenda  Experimental Risoleta  
Neves”  da  Empresa de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas Gerais  (EPAMIG),  o  Centro  de  
Tecnologia  para  Produção  Artesanal,  bem  como,  a Graduação  em  Artes  Aplicadas.  A  conquista  
do  certificado  de  origem geográfica,  para  os produtos  em  estanho  e  para  o  biscoito  de  São  
Tiago,  foi  resultado  do  protagonismo  da Comissão de Propriedade Intelectual – COPIN da UFSJ. 
 
Com a criação de novos campi em outros municípios, a Instituição ampliou o seu raio de ação.  
 
O Campus Alto Paraopeba - CAP localiza-se na divisa entre os municípios de Ouro Branco e 
Congonhas,  que  fazem  parte  da  Mesorregião  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,Microrregião  do  
Alto  Paraopeba,  próximo  a  Conselheiro  Lafaiete,  São  Brás  do  Suaçuí  e Jeceaba.  A  região  
possui  um  complexo  de  mineração  e  metalurgia  do  ferro.  O  referido campus está  distante  
apenas  90  quilômetros  de  Belo  Horizonte.  Com  a  criação  de  cinco cursos de graduação em 
Engenharia e dos mestrados em Biotecnologia e de Tecnologias para  o  Desenvolvimento  Sustentável,  
a  UFSJ  vem  contribuindo  para  o  desenvolvimento econômico e social da região. 
 
O Campus Centro-Oeste Dona  Lindu - CCO  localiza-se  na  Mesorregião  Oeste  de Minas, em 
Divinópolis, e possui indústria metalúrgica, siderúrgica, confecções, além de ser um centro de 
referência em saúde. Com os cursos voltados para a área da Saúde contribui formando profissionais  
graduados  nas  áreas  de  Medicina,  Enfermagem,  Farmácia  e Bioquímica.  Os  programas  de  pós-
graduação  em  Ciências  da  Saúde,  Ciências Farmacêuticas,  Enfermagem,  Biotecnologia  e  o  
Programa  em  Rede,  com  Mestrado  e Doutorado, em Bioquímica e Biologia Molecular, coordenado 
pela Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), representam a possibilidade de 
geração de novos conhecimentos  e  da  qualificação  dos  agentes  de  saúde  da  região.  Os  
programas  de extensão e  pesquisa  desenvolvidos no  referido campus têm  impactado  de  forma  
positiva nos  sistemas  de  saúde  pública,  desenvolvendo  ações  que  ajudam  na  prevenção  e  no  



combate de endemias e epidemias. 
 
O Campus Sete Lagoas - CSL  está  situado  no  município  homônimo,  distante  70 (setenta)  
quilômetros  de  Belo  Horizonte.  A  cidade  de  Sete  Lagoas  se  destaca regionalmente por sua 
inserção nos setores industrial e agropecuário, e conta com diversas indústrias  de  montagem  
automobilística  e  ferroviária,  de  extração  de  calcário, mármore, ardósia, argila, areia e de produção 
de ferro-gusa. A cidade possui um total de 23 (vinte e três) empresas siderúrgicas de variados portes.  
 
Observa-se, por  sua  vez,  que  a  UFSJ  está  localizada  em  um  eixo  de desenvolvimento  no  Estado  
de  Minas  Gerais  que  congrega  empresas  automobilísticas  e seus  fornecedores:  Fiat  em  Betim,  
Iveco  em  Sete  Lagoas  e  Mercedes  Benz  em  Juiz  de Fora;  empresas  siderúrgicas:  uma  unidade  
da  Vallourec  Mannesman  em  Belo  Horizonte, Vallourec & Sumitomo no município de Jeceaba, 
Gerdau nos municípios de Ouro Branco e Lafaiete;  empresas  de  ferro-liga  e ferro-gusa:  nos  
municípios  de  Divinópolis,  Itaúna,  Sete Lagoas,  Barbacena e São João del-Rei; empresas de 
extração de minério de ferro: Vale, MMX,  Cia.  Siderúrgica  Nacional –  CSN,  no  quadrilátero  
ferrífero;  montadoras  de equipamentos  ferroviários:  General  Eletric  em  Contagem, e Caterpillar  
em  Sete  Lagoas –montagem  de  locomotivas  diesel-elétricas,  e  a  USIMEC  em  Congonhas -  
montagem vagões);  e  empresas  cimenteiras:  nos  municípios  de  Pedro  Leopoldo,  Vespasiano, 
Carandaí, Ijaci e Barroso. Além de outras empresas dos mais variados portes, atuando em um raio 
máximo de 200 (duzentos) quilômetros de distância de São João del-Rei. 
 
A  criação  dos Campi  nos  municípios  supracitados  representa,  portanto,  o compromisso  em  atuar  
de  forma  responsiva  em  um  ambiente  complexo,  que  demanda novos  conhecimentos  
contribuintes  da  inovação  tecnológica  no  campo  das  Engenharias, das ciências Exatas e da Terra, 
das Ciências da Saúde e das Ciências Agrárias. 
 
Com  o  perfil  dos  novos  cursos  criados,  abrem-se  novas  possibilidades  de articulações  entre  o  
Ensino,  a  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  a  Extensão  e  a  Mobilidade Estudantil, nas diferentes áreas 
de conhecimento nos diversos Campi. 
 
Nesta direção, uma  das  observações  a  serem  feitas,  está  direcionada  com  os resultados produzidos 
pela Instituição no campo da geração de novas tecnologias. 
 
 Desde 2004,  a  UFSJ  vem  estruturando  o  seu  Núcleo  de  Inovação  Tecnológica  e  Propriedade 
Intelectual - NIT, com ações direcionadas aos projetos de pesquisa com potencialidade para a  criação  
de  novas  tecnologias  e  para  a  criação  de  uma  cultura  de  proteção  do conhecimento,  permitindo  
a  realização  de  processos  de  transferência  de  tecnologia  para empresas, sem perder a sua 
titularidade. 
 
O interesse crescente dos professores, pelo desenvolvimento de novas tecnologias, contribui para o 
necessário salto apontado pelos gestores da área de Ciência e Tecnologia.  
 
Desta forma, é possível que se estreite a relação entre o mundo acadêmico e o ambiente empresarial, 
contribuindo efetivamente para o desenvolvimento tecnológico nacional. 
 
Com  a  criação  de  5  (cinco)  Cursos  de  Engenharia  no  Campus  Alto  Paraopeba,  a UFSJ passou a 
ser uma das Instituições Federais de Ensino Superior com maior número de entradas anuais em cursos 
de Engenharia. 
 



Há inúmeras razões para que se possa afirmar que a UFSJ tem contribuído e pode contribuir ainda  
mais,  para  o  desenvolvimento  econômico  e  social  de  sua  região  de abrangência e de todo o País.  
 
Para tanto, é preciso que se continue a incentivar os grupos de pesquisa, a realização de cooperações 
nacionais e internacionais, porque este é o único caminho para a produção do novo, com o qual a UFSJ 
esta comprometida. 
 
Além de suas atividades de ensino presencial em suas unidades educacionais, a UFSJ tem multiplicado 
suas ações de inserção regional, com o oferecimento de cursos na modalidade Educação a Distância e o 
desenvolvimento de novos suportes e tecnologias educacionais. A UFSJ oferece cursos de graduação e 
pós-graduação lato sensu em vários pólos espalhados por todo o Estado de Minas Gerais, além de pólos 
no Estado de São Paulo.  



5 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Os itens deste capítulo que não se aplicaram à UFSJ foram: 

 5.2.2 Objetivo, uma vez que a UFSJ não tem a responsabilidade direta em gerir programas 
temáticos; 

 5.2.2.1 Análise Situacional, conforme informado no item 5.2.2; 
 5.2.3 Ações,  referente ao quadro 5.2.3.1 não foi preenchido,  pois a UFSJ não tem a seu 

cargo a execução da integralidade dos valores consignados às ações;  
 5.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados – OFSS, pois a 

UFSJ é uma instituição de administração indireta sem a competência para ações não 
previstas na LOA; 

 5.2.3.4 Ações - Orçamento de Investimento  - OI, pois a UFSJ é uma instituição de 
administração indireta sem a competência para ações não previstas no Orçamento de 
Investimento; 

 5.3 Outros Resultados da Gestão - de acordo com a estrutura do e-contas; 
 5.4.1 Informações e Indicadores sobre o Desempenho Operacional - de acordo com a 

estrutura do e-contas. 
 
O item deste capítulo que não teve conteúdo foi: 

 5.5 Informações sobre custos de produtos e serviços -  A UFSJ trabalhou de 1996 até 
meados de 2014 com um sistema interno denominado Sistema de Serviços Gerais – 
SISERGE, que abrangia os registros das receitas e despesas com ênfase no controle 
orçamentário, patrimonial e de fornecedores, sem, no entanto, considerar a apuração de 
custos.  

5.1 Planejamento da Unidade    

O planejamento da UFSJ para o ano de 2014 baseou-se no Plano de Desenvolvimento Institucional 
– PDI, regulamentado pela Lei do SINAES, pelo Plano de Gestão 2012/2016, elaborado pela atual 
administração da Reitoria, e pelos programas instituídos pela instituição mantenedora, o MEC, bem 
como as diretrizes de outros ministérios que tiveram ações fomentadoras da pesquisa e da extensão.  

Em relação ao Plano Plurianual – PPA, a UFSJ enquanto unidade supervisionada pelo MEC não 
executa diretamente os programas, porém ao elaborar o orçamento anual, foram consideradas as 
ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da UFSJ, respeitando os objetivos 
previstos nas ações orçamentárias.  
 
Quanto ao Plano de Gestão 2012/2016 – PDG e Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 
revisado em fevereiro de 2014, foram definidos nove objetivos estratégicos: 
 
1 - Melhorar a qualidade do trabalho institucional por meio da valorização, capacitação e 
qualificação dos servidores docentes e técnicos administrativos; 
2 – Reestruturar e ampliar a infraestrutura física e administrativa;  
3 - Adequar processos e procedimentos acadêmicos e administrativos, consolidando a expansão e a 
estrutura multissede;  
4 - Assegurar as condições de ingresso, permanência e êxito escolar; 
5 - Ampliar e consolidar os cursos de Graduação e Pós Graduação; 
6 - Ampliar a produção técnico-científica e a inovação tecnológica; 
7 - Ampliar a interlocução entre a UFSJ e a(s) comunidade(s)  das regiões atendidas por meio de 
ações de extensão universitária; 



8 - Aprimorar os canais de comunicação internos e externos; 
9 - Fortalecer e ampliar as ações entre a UFSJ e instituições nacionais e internacionais. 
 
Abaixo os principais resultados auferidos em 2014 na execução das ações previstas no PDG e PDI: 

 
Objetivo 1: Melhorar a qualidade do trabalho institucional por meio da valorização, capacitação e 
qualificação dos servidores docentes e técnicos administrativos 
 
A política de desenvolvimento de programas de qualificação e de capacitação continuada para os 
servidores técnico-administrativos e docentes, buscando a prestação de serviços de qualidade, no 
cumprimento dos objetivos institucionais, o desenvolvimento das potencialidades dos servidores e 
sua realização profissional como cidadãos é uma das atribuições da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas. 
 
A qualificação do corpo docente é matéria regulamentada pela Resolução 057, de 1º de dezembro 
de 2011, do CONEP e uma nova resolução está em discussão.  
 
Atualmente, a UFSJ oferece 48 cursos de graduação (44 presenciais e 4 a distância). Em 2014, a 
UFSJ contou com 80 professores afastados para doutorado e 30 para pós-doutorado. Contou, ainda, 
com 13 técnicos-administrativos afastados para mestrado e 2 para doutorado. Titularam-se, em 
2014, 13 docentes em nível de doutorado, 1 técnico-administrativo em nível de mestrado.  
 
O Programa de Formação Doutoral Docente da CAPES – PRODOUTORAL – foi reformulado em 
2013, o que demandou da Pró-Reitoria De Pesquisa e Pós- Graduação a elaboração de um novo 
Plano de Qualificação Docente da UFSJ, para o período de 2014 a 2018, com metas pré-
estabelecidas e um sistema integrado de acompanhamento.  Para isso, foi solicitado aos 
departamentos/diretor de Campus o envio à PROPE do Plano Acadêmico. As principais alterações 
na norma do Prodoutoral foram: exclusão da distância mínima de 500 km entre a cidade da 
instituição de origem e a da instituição de destino e a concessão da bolsa e do auxílio moradia pelo 
prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados anualmente até atingir o limite de 36 
(trinta e seis) meses.  
 
Lamentavelmente, para o ano de 2014, a CAPES, diante da limitação orçamentária, não concedeu 
bolsas de doutorado para a UFSJ. Esse fator apresenta a principal dificuldade para a manutenção 
dos docentes nos cursos de pós-graduação. 
 
No que diz respeito à qualificação dos servidores, a PROGP além de dar continuidade às ações e 
programas que já vem sendo oferecidos, como, por exemplo, o Programa de Complementação de 
Estudos, vem buscando parcerias junto a outros órgãos e instituições de ensino com o objetivo de 
também oferecer cursos de graduação e pós-graduação. Nas ações de capacitação e qualificação, a 
PROGP tem encontrado suporte no Núcleo de Educação a Distância (NEAD). 
 
A UFSJ instituiu o PROSER através da Resolução 014/2009, modificada pela Resolução 14, de 25 
de novembro de 2014, oferecendo auxílio à realização dos cursos de graduação e pós-graduação, no 
qual são beneficiados os docentes e os técnicos-administrativos. O PROSER iniciou-se em 2010 
oferecendo bolsas de auxílio, através de edital de concorrência. A PROGP, através do Setor de 
Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas, faz publicar 04 editais por ano para atender a 
demanda dos seus servidores.  
 
No ano de 2014 foram oferecidos 140 auxílios sendo 26 para graduação, 36 para especialização lato 
sensu, 21 para mestrado, 51 para doutorado e 6 para pós-doutorado. 
 



Além do Programa de Qualificação, a UFSJ conta com o Programa de Capacitação, compreendendo 
nas suas mais diversas formas, correspondentes à natureza das atividades do serviço público na área 
da educação, às exigências dos cargos e ambientes da carreira, incluindo a educação formal. O 
objetivo é que os programas tenham continuidade e de acordo com as necessidades institucionais, 
proporcionando aos servidores as condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento na carreira. 
Para atender a estes objetivos a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas tem 
implementado cursos de capacitação, dentro da visão do novo Plano de Carreiras e do Plano de 
Desenvolvimento Institucional.  
 
A programação é precedida de um levantamento junto aos setores e departamentos, com a 
participação das chefias e dos servidores. O acesso aos cursos se faz a partir do seguinte critério e 
ordem de prioridade: servidores do quadro, outros servidores com vínculo com a UFSJ, 
dependentes desses servidores e comunidade em geral.  
 
Em 2014, a UFSJ promoveu 59 ações de capacitação, dentre oferecimento de cursos e pagamentos 
de inscrições em cursos realizados por diversas instituições e escolas do governo.   As ações 
realizadas nas modalidades presenciais, semi-presenciais e à distância, foram desenvolvidas para 
todos os quadros e objetivou atender todas as área da Instituição, especialmente àquelas com maior 
carência conforme levantamento de necessidades de capacitação e demandas específicas. 
 
Objetivo 2: Reestruturar e ampliar a infraestrutura física e administrativa  
 
Obras finalizadas e outras em andamento marcaram o ano de 2014, aumentando as áreas 
construídas e possibilitando melhor infraestrutura física para o desempenho das atividades 
acadêmicas e administrativas.  
 
Obras/Serviços concluídos em 2014 

Campus Dom Bosco - CDB: 

 Adequação de 06 laboratórios do DCNAT, com instalação de bancadas, fechamento nas 
bancadas existentes, retirada de porta e recolocação  desta,  construção  de  casas  de gás, 
sistemas de exaustão entre outros serviços,  capacitando-os  para  a  implantação do curso de 
Medicina. Contrato 007/2014 celebrado e executado pela empresa ICOM Construções Ltda. 
Custo total do serviço foi no valor de R$ 83.856,10, com término em novembro de 2014 

 Levantamento planialtimétrico parcial do Campus,  do  terreno  adjacente  ao  Campus, com 
amarração dos prédios e acessos localizados na divisa do Campus e do terreno em questão, 
definindo a área total, curvas de níveis a cada metro resultando no memorial descritivo e a 
planta topográfica, além do relatório técnico. Contrato 272/2014 celebrado e executado 
pela Construtora Baccarini Ltda – EPP. O custo total do serviço foi no valor de R$9.900,44,  
com  término  em  setembro  de 2014 

 Sondagem a percussão no terreno adjacente ao CDB, com elaboração de planta de 
locação de  10  furos,  relatório  técnico  de  sondagem SPT.  Contrato  274/2014  celebrado  
e executado pela D-GEO Geologia e Engenharia Ambiental Ltda – EPP. O custo total do 
serviço foi no valor de R$10.995,14, com término em setembro de 2014 

Campus Tancredo Neves - CTAN: 

 Fornecimento e instalação de sistema inteligente de monitoramento externo do Campus. 
Contrato 162/2013 celebrado e executado pela IPS Tecnologia e Consultoria. O  valor  
inicial  de  R$  242.000,00  e  termo aditivo no valor de R$ 54.963,19, custo total do serviço 
foi no valor de R$296.963,19, com término em abril de 2014. 



 Construção de um alambrado para proteção sobre o arrimo do ginásio poliesportivo, com 
uma área de 244m² e a instalação de esquadrias  no  prédio  de  música.  Contrato 
155/2013  celebrado  e  executado  pela Alumiaço Construtora Del Rei Ltda. O valor inicial  
de  R$  130.000,00  e  termo  aditivo  no valor de R$ 31.176,45, custo total da obra foi no 
valor de R$ 161.176,45, com término em agosto de 2014. 

 Sala do Cluster do Prédio da Computação no Campus para atender a demanda de energia 
dos equipamentos adquiridos pelo curso. Contrato 286/2014 celebrado e executado pela 
Alumiaço Construtora Del Rei Ltda – ME. O custo total para o serviço foi no valor de 
R$44.370,90,  com  término  em  outubro  de 2014. 

Campus Alto Paraopeba - CAP: 

 Construção de bases estruturais destinadas à instalação de caixas d’água metálicas tipo taça 
e tubular para o CAP. Contrato 022/2014 celebrado e executado por Alumiaço Construtora 
Del Rei Ltda. Custo total para a obra foi no valor de R$ 85.670,00, com término em julho 
de 2014. 

 Construção de remanescente do prédio para a Biblioteca, com área construída de 
2.182,73m² deedificação,1.161,75m² de passeios, 42,50m² de beirais, 91,70m² de escadas e 
rampas externas, 3.000,00 m² de grama, num total de 6.478,68 m², em 03 pavimentos, 
onde serão alocados os acervos dos cursos de cursos de Engenharia: Civil com ênfase em 
estruturas metálicas, Mecatrônica, Química e Telecomunicações, bem como um anfiteatro 
climatizado e preparado para a realização de eventos acadêmicos, um laboratório de 
informática,  salas  administrativas  e  de controle, sala de microfilmagem, cabines de 
estudos individuais e em grupo e uma sala de vídeo. Contrato 031/2013 celebrado e 
executado por Sicla Engenharia Ltda. O valor inicial  de R$  2.398.203,22 e  termos 
aditivos nos valores de R$ 15.621,74 (acréscimos), R$99.204,09 (acréscimos), R$ 
14.213,26 (supressão), R$ 10.003,24 (acréscimos), custo total  da  obra  foi  de  R$  
2.508.819,03,  com término em setembro de 2014. 

 Construção do cercamento de delimitação e passeios do Campus Alto Paraopeba. Contrato 
157/2013executado pela Alumiaço Construtora Del Rei Ltda. O valor inicial de 
R$295.000,00 e termo aditivo no valor de R$ 29.604,81, custo total da obra foi no valor 
deR$ 324.604,81, com término em janeiro 2015 

 
 Construção da segunda etapa da construção de um prédio para o curso de Mecatrônica, 

em 02 pavimentos, com uma área construída de 1067,16m² de edificação, 104,17m² de 
beirais, 161,28 m² de passeios, 1.743,65m² de bloquetes, 1936,80m² de grama, num total 
de 5.013,06m², onde serão alocados os laboratórios de mecânica do DETEM, com o 
acabamento final da edificação. Contrato 156/2013celebrado e executado pela Alumiaço 
Construtora Del Rei Ltda. O valor inicial de R$ 1.610.000,00, e termos aditivos nos 
valores de R$ 85.428,58 (supressão), R$ 270.361,38 (acréscimos), custo total da obra 
foi no valor de R$ 1.794.932,80, com término em março de 2015. 

 
 Construção de caixa de escadas com elevador e implantação dos laboratórios de química no 

CAP.  Contrato  009/2014  celebrado  e executado pela empresa GTG Engenharia 
Consultoria & Locação de Equipamentos Ltda. O valor inicial de R$ 754.000,00 e termos 
aditivos nos valores de R$ 8.775,68 (supressão), R$ 182.962,87 (acréscimos), custo total da 
obra foi no valor de R$928.187,19, com término em março de 2015. 

Campus Dona Lindu - CCO: 

 Fornecimento e instalação de sistema de geração próprio de energia e equipamentos do tipo 
no-break e o gerador para correção dos níveis de tensão, para atender  às necessidades do 
Campus. Contrato 167/2013 celebrado e executado  pela empresa J & R Instalações 
Elétricas Ltda. O custo total do serviço foi no valor de R$859.699,00, com término em 
junho de 2014. 

 Construção da segunda etapa do prédio para o curso de Farmácia com 4 blocos, sendo três 
para a área acadêmica e outro de serviços, em 03 pavimentos, com uma área construída 



de 3.320,31m² de edificação, 322,70 m² de passeios, 125,98m² de beirais, 1.285,00 m² de 
via bloquetada e 2.000,00 m² de grama, num total de 7.053,99 m², onde serão alocados os 
laboratórios do curso. Nesta etapa ficarão acabados 02 blocos acadêmicos e o bloco de 
serviço e terá inicio a 1ª etapa da construção do quarto bloco acadêmico.Contrato 
754/2012, celebrado e executado por Visual Construtora Del Rei Ltda. O custo total da obra 
foi no valor de R$ 3.720.032,60, com término em agosto de 2014. 

 Execução de serviços de fornecimento e substituição do disjuntor de média tensão do CCO. 
Empenho emitido para execução do serviço  pela  empresa  Squema  Engenharia Ltda – 
EPP. Custo total do serviço foi no valor de R$18.099,00, com término em fevereiro de 
2015. 

Campus Sete Lagoas - CSL: 

 Fornecimento e Instalação de sistema de abrandamento de águas no CSL. Contrato 
145/2013 foi celebrado e executado pela empresa Controll Máster Industrial Ltda. Custo 
total do serviço foi no valor de R$ 49.800,00, com término em novembro de 2014. 

 
 Construção da 2ª etapa de um prédio para os cursos de Engenharia de Alimentos e 

Agronômica com três blocos, sendo dois para a área acadêmica e outro de serviços, em 03 
pavimentos, com  uma  área  construída  de 2.229,15 m² de edificação, 169,13 m² de 
passeio, 75,52 m² de beirais, 2.800,00 m² de via bloquetada e 1.000,00 m² de grama, num 
total de 6.273,80 m², onde serão alocados os laboratórios dos cursos citados. O.Contrato 
751/2012 celebrado e executado pela empresa Catedral Engenharia Ltda. O valor inicial de 
R$ 2.862.556,02 e termo aditivo no valor de R$ 433.784,70 (acréscimos), custo total 
da obra foi no valor de R$ 3.296.340,72, com término em junho de 2014. 

 
 Construção do Cercamento do Campus, composto de  fechamento por alambrado  de tela 

galvanizada estruturada com mourões de concreto fixados numa viga de baldrame, com 04 
portões de acesso ao Campus, na extensão de 2.497,83 m², visando a delimitação da área e 
principalmente  para  proteção física dos usuários e do patrimônio da Instituição. Contrato 
147/2013 foi celebrado e executado pela empresa Lagotela Ltda. O valor inicial de R$  
348.750,00 e termos aditivos de acréscimos nos valores de R$ 38.883,89, R$ 29.599,90, 
custo total da obra foi no valor de R$ 417.233,79, com término em setembro de 2014. 

 
 Construção do prédio da Planta Piloto, com laboratórios para o curso de Engenharia de 

Alimentos,  e do galpão para máquinas agrícolas do curso de Engenharia Agronômica, além 
da rede de média e baixa tensão para alimentação destes prédios e iluminação da via de acesso 
aos mesmos, com uma área construída de 945,85 m² de edificação, 287,05 m² de passeios, 
28,28 m² de beirais, 1.200,00 m² de grama e 1.479,97 m² de via e estacionamento bloquetado, 
num total de 3.941,15 m². Contrato 752/2012 foi celebrado e executado pela empresa 
Catedral EngenhariaLtda, O valor inicial de R$  2.510.182,71 e termo aditivo no valor de R$ 
571.612,13 (acréscimo), custo total da obra foi no valor de R$  3.081.794,84 e término em 
outubro de 2014. 

 
 Construção de bases estruturais destinadas à instalação de caixas d’água metálicas tipo taça e 

tubular para o CSL. O. Contrato 261/2014 foi celebrado e executado pela empresa Lopes e 
Rocha Construções Ltda. Custo total da obra foi no valor de R$ 67.554,04, com término em 
novembro de 2014. 

 

Campi: 

 Construção de bases estruturais destinadas à instalação de caixas d’água metálicas tipo taça e  
tubular  para  o  CDB  e  CTAN.  Contrato 159/2013 celebrado e executado pela empresa 
AHG Construtora Ltda. O valor inicial de R$ 142.813,55 e termo aditivo no valor de 
R$20.507,26 (supressão), custo total da obra no valor de R$ 122.306,29, com término em 
abril de 2014. 

 
Obras/Serviços em andamento 2014 
 



Campus Santo Antônio - CSA: 

 Construção de um prédio destinado a abrigar o Complexo de Salas de Aulas, com uma área 
construída de 5.019,00m² de edificação em 04 pavimentos, onde serão alocados: 38 salas de 
aulas; circulação horizontal e vertical, elevadores; recepção; instalações sanitárias acessíveis; 
instalações sanitárias; casa de lógica; casa de energia; copa e serviço; xerox; sala  de  espera;  
área  de  convivência; depósitos; e entorno com estacionamento. Contrato 168/2013 celebrado e 
em execução pela   empresa   Construtora   Baccarini   Ltda. Custo  previsto  para  a  obra  no  
valor  de  R$ 8.250.000,00 e termos aditivos nos valores de R$ 66.598,51 (supressão) e R$ 
377.026,76 (acréscimos)  até  o  presente,  em  função  da nova sondagem, com término 
previsto para agosto de 2015. 

 

 Construção da primeira etapa de um prédio destinado   a   abrigar   o   Departamento   de 
Ciências Térmicas e dos Fluidos e o Centro de Pesquisa em Processos de Energia – CEPPE , 
com uma área construída de 1.804,60m² de edificação em 4 pavimentos; 156,51m² de passeio; 
29,61m² de reservatório de reuso e entorno com 800m² de grama. Contrato em elaboração que 
será celebrado e executado pela  empresa  Trifolium  Construtora  Eireli  – ME. O custo 
previsto para a obra no valor de R$ 3.996.907,32, sendo que a FINEP financia parte da obra 
do CEPPE, conforme convênios nº 010100618.00 e nº01120157.00 de valores da ordem de 
R$600.000,00 e R$338.000,00, com término previsto para 270 dias após emissão da ordem de 
serviço. Observação: Obra licitada em dezembro de 2014, com contrato em elaboração e 
aguardando emissão de ordem de serviço. 

 
Campus Dom Bosco - CDB: 

 Construção de um prédio destinado a abrigar o Complexo de Salas de Aulas, com uma área 
construída de 5.019,00m² de edificação em 04 pavimentos, onde serão alocados: 38 salas de 
aulas; circulação horizontal e vertical, elevadores; recepção; instalações sanitárias acessíveis; 
instalações sanitárias; casa de lógica; casa de energia; copa e serviço; xerox; sala  de  espera;  
área  de  convivência; depósitos; e entorno com estacionamento. Contrato 282/2014 celebrado 
e em execução pela Alumiaço Construtora Del Rei Ltda – ME. Custo  previsto  para  a  obra  
no  valor  de  R$ 8.248.000,00, com término previsto para novembro de 2015. 

 
 Contratação de empresa jurídica especializada para construção da primeira etapa do Prédio 

para o NEAD/DEPEB - PPBE (Programa de Pós-graduação em Bioengenharia), com uma 
área construída de 7.992,78m² de edificação em XXXX pavimentos. Contrato em 
elaboração que será celebrado e executado pela Alumiaço Construtora  Del  Rei  Ltda  –  ME.  
O custo previsto   para   a   obra   no   valor   de   R$5.225.000,00,  sendo  que  a  FINEP  
financia parte da obra do PPBE, conforme convênio nº 01120157.00    de    valor    da    
ordem    de R$ 897.000,00, com término previsto para 330 dias após emissão da ordem de 
serviço. Obs: Obra licitada em dezembro de 2014, com contrato em elaboração e aguardando 
emissão de ordem de serviço. 

Campus Tancredo Neves - CTAN: 

 Construção da segunda etapa do prédio para o curso de Computação  com  uma  área 
construída   de   1.801,65m²   de   edificação, 386,20m²  de  passeios,  301,82  m²  de 
bloquetes, 1.246.40 m² de grama, num total de 2.736,07 m². Contrato 154/2013  
celebrado  e em execução pela Construtora Baccarini Ltda. Custo  previsto  para  a  obra  
no  valor  de  R$ 2.900.000,00, com término previsto para maio de 2015. 

Campus Alto Paraopeba - CAP: 

 Construção da segunda etapa do prédio para os cursos de Pós-Graduação, em 02 
pavimentos,  com  uma  área  construída  de 1.531,70m² de edificação, 155,82m², 
72,10m² de beirais, 2.000,00m² de grama, num total de 3.759,62m², onde serão alocados 
08 laboratórios para a pós-graduação, 03 salas de aula, 01 sala de reuniões, 01 sala para a 



coordenação,  01  almoxarifado,  01  copa,  01câmara fria e 03 gabinetes para docentes. 
Contrato 035/2013 celebrado e executado pela empresa Sicla Engenharia Ltda. O valor 
inicial de  R$  2.064.412,45  e  termos  aditivos  nos valores  de  R$  100.722,26  
(acréscimos),  R$ 157.879,28     (acréscimos),     R$     3.219,39 (supressão),  custo  total  
da  obra  foi  de  R$ 2.319.794,60,  com  término  em  outubro  de 2014. 

 Perfuração de poço tubular profundo. Ordem de serviço 001/2013 celebrada e executada 
pela empresa SPF Equipamentos Ltda. Custo total do serviço foi no valor de R$ 74.500,00, 
com término em maio de 2014. Aguardando outorga do IGAM/SUPRAN para utilização da 
água, sem previsão de data. 

 Construção da primeira etapa do prédio para o curso de engenharia Civil, em 02 
pavimentos, com uma área construída de 1.089,84m² de edificação. Contrato 009/2014 
celebrado e em execução pela empresa GTG Engenharia Consultoria & Locação de 
Equipamentos Ltda. Custo  previsto  para  a  obra  no  valor  de  R$ 796.982,63,  com  
término  previsto  para  300 dias após emissão da ordem de serviço. Obs: Obra licitada em 
dezembro de 2014, com contrato em elaboração e aguardando emissão de ordem de 
serviço 

Campus Sete Lagoas - CSL: 

 Perfuração de poço tubular profundo. Ordem de serviço 002/2013 celebrada e executada 
pela empresa SPF Equipamentos Ltda. Custo total do serviço foi no valor de R$ 64.500,00, 
com término em maio de 2014. Aguardando outorga do IGAM/SUPRAN para utilização da 
água, sem previsão de data. 

 Construção de um prédio destinado a abrigar o Complexo de Salas de Aulas, com uma área 
construída de 5.019,00m² de edificação em 04 pavimentos, onde serão alocados: 38 salas de 
aulas; circulação horizontal e vertical, elevadores; recepção; instalações sanitárias 
acessíveis; instalações sanitárias; casa de lógica; casa de energia; copa e serviço; xerox; sala  
de  espera;  área  de  convivência; depósitos; e entorno com estacionamento. Em função da 
nova sondagem houve alteração do projeto estrutural. O Contrato 008/2014 celebrado e em 
execução pela empresa Catedral Engenharia Ltda. Valor inicial previsto de R$ 8.945.000,00 
e termos aditivos nos valores de R$ 87.082,00 (supressão) e R$1.019.047,32 (acréscimos) 
até o presente, com término previsto para janeiro de 2016. 

Campi: 

 Fornecimento e instalação de caixas d’água metálicas  tipo  taça  e  tubular  para  o  CDB, 
CTAN, CAP e CSL. Serviços contratados da empresa Reservatórios Metálicos Olímpia Ltda 
no valor total de R$ 161.720,00, com término previsto para abril de 2015. 

 Além dos espaços internos do Centro Cultural UFSJ redimensionados, espaços das Salas de 
Recurso nas bibliotecas dos campi Dom Bosco e CTAN organizados. A sala do Campus 
Dom Bosco já está equipada e disponível para uso e o Setor de Apoio a Ações Culturais 
Institucionais (SAACI) criado, para melhor qualificação das ações artísticas e culturais, 
como o Inverno Cultural UFSJ. 

 
Objetivo 3:  Adequar processos e procedimentos acadêmicos e administrativos, consolidando a 
expansão e a estrutura multissede 
 
Em 2014, houve a implantação dos Sistemas Integrados de Gestão – SIG numa parceria 
estabelecida em 2013 com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Esta ação foi 
prevista como forma de adequar os procedimentos e fluxos administrativos para atender a demanda 
da UFSJ, após sua expansão e estrutura multicampi. 



 
Este Sistema é composto por três subsistema: SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos; SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e o 
SIGAA Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas. 
 
O SIPAC oferece operações fundamentais para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, 
patrimônio e contratos e integra totalmente a área administrativa, desde a requisição (material,  
prestação  de  serviço,  suprimento  de  fundos,  diárias,  passagens, hospedagem,  material  
informacional,  manutenção  de  infraestrutura)  até  o  controle  do orçamento  distribuído  
internamente.  No  SIPAC,  cada  unidade  administrativa  possui  seu orçamento e a autorização de 
qualquer despesa, por unidade, deverá ocorrer, previamente,neste sistema, antes mesmo de ser 
executada no SIAFI. Além das requisições e do controle orçamentário,  o  SIPAC  controla  e  
gerencia:  compras,  licitações,  boletins  de  serviços, liquidação de despesas, manutenção das atas 
de registros de preços, patrimônio, contratos, convênios,  obras,  manutenção  do  campus,  faturas,  
bolsas  e  pagamento  de  bolsas, abastecimento  e  gastos com  veículos, memorandos  eletrônicos,  
tramitação  de processos, dentre outras funcionalidades. Por tudo isso, esse sistema representa 
grande avanço para a administração  universitária,  uma  vez  que  permite  o  controle  refinado  
dos  procedimentos administrativos, vinculado-os, inclusive, ao orçamento distribuído no âmbito 
interno. 
 
O  SIGRH informatiza  os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação / alteração de 
férias, cálculos de aposentadoria,  avaliação  funcional,  dimensionamento  de  força  de  trabalho,  
controle  de frequência,  concursos,  capacitações,  atendimentos  on-line,  serviços  e  
requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, dentre outros. A maioria das operações possui 
algum nível de interação com o sistema SIAPE (sistema de âmbito nacional), enquanto outras são 
somente de âmbito interno. 
 
Atualmente o Controle acadêmico de graduação da UFSJ é gerenciado pelo sistema CONTAC,  e  a  
pós-graduação  pelo  sistema  POSGRAD.  Está  na  fase  de  concepção  a implantação  do  sistema  
SIGAA,  dos  mesmos  desenvolvedores  dos  sistemas  SIPAC  e SIGRH, para gerência tanto da 
graduação quanto da pós-graduação. 
 
Em 2014, foi implantado o módulo protocolo permitindo melhor acompanhamento do fluxo dos 
processos administrativos e instituindo eletronicamente as correspondências internas 
(memorandos). Iniciaram-se também os procedimentos para o funcionamento dos módulos de 
contratos, orçamento, compras, almoxarifado, patrimônio bem como a integração com o Sistema de 
Administração Financeira – SIAFI, responsável pelos procedimentos financeiros e contábeis da 
União.  
 
Alguns atrasos ocorreram em face às dificuldades encontradas pela equipe de TI da Instituição que 
é  pequena e encontra-se em processo de capacitação para absorção das novas tecnologias que os 
sistemas SIG da UFRN requerem. 
 
Em 2014, iniciaram-se  revisões das resoluções/ normativos internos da Instituição, especificamente 
as do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEP. 
 
Objetivo 4: Assegurar as condições de ingresso, permanência e êxito escolar  
 
Com a implantação da Lei nº 12.711/2012, que dispõe sobre reserva no processo seletivo para 
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, a UFSJ cumpriu todas as exigências legais. Na 
UFSJ 50% das vagas são destinadas para discentes que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas e, dentre essas, segundo o percentual étnico do Estado, reserva para auto 



declarados pretos, pardos e indígenas.  
 
A Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE) realizou em 2014 a última etapa do Programa de 
Acesso Seriado (PAS) no Processo Seletivo – 2015/1o. Na seleção 2015/2o, o ingresso dos 
candidatos (100%), será pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU).  
 

A implantação do novo processo de inscrição periódica em 2014 deu agilidade e garantiu a melhor 
ocupação das vagas nas Unidades Curriculares, evitando que o discente tenha seu fluxo no curso 
prejudicado, desde que cumpra os requisitos estabelecidos na normatização vigente. 

 
Foi aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) a Resolução No 015, de 30 de 
abril de 2014, que regulamenta a equivalência entre unidades curriculares e o aproveitamento de 
estudos nos cursos de graduação da UFSJ.  
 
No âmbito da Congregação, foi mantida a Comissão composta pelos coordenadores de curso para 
modernização das normas acadêmicas. Estas medidas asseguram aos discentes fluxos para seu 
desenvolvimento ao longo do seu curso e contribuem para a implantação do Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). 
 

 Em 2014, o Programa de Monitoria que tem como objetivo central o apoio didático e pedagógico 
aos estudantes de graduação e a redução dos índices de retenção e evasão escolar foi reformulado e 
ampliado, passando a oferecer 969 bolsas atendendo a todos os cursos de graduação, com 
orçamento de R$ 940.760,00. Distribuídos da seguinte forma: 1o semestre foram distribuídas 518 
bolsas (R$ 468.400,00); 2o semestre foram distribuídas 451 bolsas (R$ 472.360,00). Todos os 
cursos de Graduação foram atendidos. 

 
Já o Programa de Tutoria, que tem como meta o desenvolvimento de atividades, por discentes 
(tutores), de apoio à aprendizagem dos discentes, de forma individual ou em grupo, no âmbito dos 
cursos de graduação, também foi ampliado em 2014, passando a oferecer 50 bolsas, contemplando 
os Cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Bacharelado Interdisciplinar 
em Biossistemas, Engenharia Agronômica, Licenciatura em Matemática e Zootecnia. O orçamento 
destinado ao Programa de Tutoria foi de R$ 140.000,00.  

O Setor de Apoio Acadêmico (SEACA/PROEN) organizou junto com a Pró-Reitoria de Assistência 
Estudantil (PROAE), coordenadorias de curso, movimento estudantil e comunidades locais, as 
atividades de acolhimento dos alunos ingressantes na UFSJ. As atividades de acolhimento 
aconteceram em todos os Campi da UFSJ no início do 1o e 2o semestres letivos. As ações do 
acolhimento foram: campanhas contra o trote; campanha de prevenção para doenças sexualmente 
transmissíveis; orientação acadêmica; atividades culturais e musicais. 

 
O Setor de Estágio ampliou o número de convênios. Em 2014 foram firmados 296 convênios com 
empresas localizadas não apenas no Estado de Minas Gerais, mas também em todo território 
nacional. O número de convênios chegou a 924 empresas. Este crescimento também é reflexo do 
aumento do número de alunos dos cursos de Licenciatura a distância (Matemática e Pedagogia) e do 
curso de Administração Pública a distância, que iniciaram seus estágios. 
 
No que tange às ações de Assistência Estudantil, a UFSJ oferece aos seus estudantes programas 
voltados à garantia das condições mínimas indispensáveis à permanência na Universidade, com 
recursos oriundos do PNAES, tais como: o Programa de Auxílio de Promoção Socioacadêmica, o 
Programa de Saúde Física, Mental e Bucal, o oferecimento de refeições subsidiadas dentro dos 
campi, e a participação em eventos acadêmicos e esportivos.  



  
O processo de revisão dos programas e ações, sob a responsabilidade da Divisão de Assistência e 
Ações Afirmativas e de seus Setores, com vistas à ampliação e otimização do atendimento prestado 
pela Pró-Reitoria, buscou apresentar propostas de alteração das Resoluções existentes e submissão 
de outras para aprovação nos órgãos superiores, objetivando a regulamentação dos Programas em 
andamento, bem como a definição de diretrizes norteadoras da Política de Assistência Estudantil na 
UFSJ.  
  
O programa de concessão de auxílios faz parte de uma das estratégias de permanência praticada na 
UFSJ por meio da adoção de ações que possibilitem o oferecimento de alimentação básica aos 
alunos. 
 
A refeição é subsiada pela UFSJ através do restaurante universitário no Campus Ctan e através dos 
outros restaurantes/lanchonete nos campi fora de sede. Todos os alunos, que se alimentam nesses 
restaurantes, têm direito a até duas refeições diárias. Paralelo a isso, os alunos com vulnerabilidade 
socioeconômica contemplados em edital da PROAE têm direito ao auxílio alimentação que é 
depositado mensalmente na conta do aluno para pagar as despesas com almoço e jantar. 
 
Em setembro de 2014, foi aprovada a Resolução CONSU nº 33/2014 que rege o programa de 
auxílios e bolsas.  
 
Abaixo, encontra-se a média mensal de auxílios tendo por base o ano de 2014, distribuída por 
Campus: 
                                              

        Quadro 9: Distribuição de bolsas por campi. 

CAMPUS  MÉDIA MENSAL DE 
AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO 

CAP 60,17 

CCO 76,58 

CSL 32,25 

CTAN/CDB/CSA 394 

 
Quanto ao Programa de Auxilio de Promoção Socioacadêmica, este programa de natureza social e 
pedagógica disponibiliza auxílio em espécie para que o estudante subsidie os gastos com 
alimentação, (no percentual de 24% do valor do Auxílio) transporte (no percentual de 10% do valor 
do Auxílio), moradia (no percentual de 25% do valor do Auxílio) e permanência (no percentual de 
41% do valor do Auxílio), com teto máximo estabelecido em R$ 600,00, em consonância com as 
Resoluções 003/2014/CONSU e 006/2014/CONDI e destina-se a fixar diretrizes sobre o 
funcionamento dos Programas de Assistência Estudantil oferecidos pela UFSJ, por meio da Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), fundamentada em uma política de assistência estudantil 
que contemple discentes de cursos de graduação, oferecidos na  modalidade  educação  presencial,  
em  primeira  graduação,  cuja  vulnerabilidade socioeconômica  possa  dificultar  a  permanência  
na  Instituição  e  o  aproveitamento  pleno  da formação.  

Abaixo, encontra-se o quantitativo de auxílios de 2014, distribuída por Campus:  

Quadro 10: Quantitativo de Auxílios por Campus 

Localização 
Quantitativo de bolsa 

atividade (2014) 

Número de alunos 

de graduação 

presencial por 

Estimativa do número de 

alunos que deveriam ser 

assistidos por ações 



Campus* afirmativas por Campus 

(25%) 

Sete Lagoas 51 752 188 

Centro Oeste Dona Lindu 90 1325 331 

Alto Paraopeba 39 2280 570 

São João Del Rei 393 6720 1680 

Fonte: Dicon 

 
Quanto ao programa de saúde física, mental, oftalmológica e bucal, ele oferece acompanhamento 
clínico, ginecológico, oftalmológico, exames laboratoriais e auxílio para aquisição de armações e 
lentes corretivas. Em 2014, foram realizadas 78 consultas em ginecologistas, 41 exames 
laboratoriais e 164 exames oftalmológicos, sendo 92 atendidos com armações e lentes.  
O programa de saúde mental abrange, além dos alunos da Sede, os campi de Divinópolis, Alto 
Paraopeba e de Sete Lagoas, que estão com os editais para credenciamento em aberto e divulgado 
no site da UFSJ. Na Sede, o atendimento foi executado por clínica contratada pela UFSJ e foram 
atendidos 84 alunos. 
 
Quanto ao auxílio financeiro para atividades acadêmicas, a UFSJ disponibiliza recursos financeiros 
para os alunos de graduação presencial participar em congressos científicos, tanto para inscrições 
como passagens, preferencialmente terrestres. Em 2014, foram protocoladas 263 solicitações de 
auxílio financeiro, sendo 134 dos campi de São João del-Rei, 65 solicitações do CCO, 41 do CSL  e 
23 solicitações do CAP.  
Quanto ao auxílio financeiro para atividades esportivas, a UFSJ busca desenvolver ações para 
oferecer cultura, esporte e lazer aos alunos. São disponibilizados recursos financeiros e transporte 
para os alunos participarem de eventos esportivos em nível local, estadual e nacional. Em 2014, 
foram protocolados 07 pedidos, sendo 06 deles atendidos.   
 
Outra espécie de concessão de bolsas é o Programa Bolsa Monitoria Especial, que proporciona ao 
estudante portador de necessidade especial acompanhamento acadêmico prestado por outro 
estudante, com o objetivo de favorecer a inclusão da pessoa com deficiência no universo 
acadêmico. Em 2014, foram concedidas 03 (três) bolsa aos estudantes que auxiliaram portadores de 
deficiência auditiva, motora e múltipla. A experiência tem-se mostrado positiva por favorecer um 
aprendizado mútuo, ou seja, o estudante bolsista, que auxilia o estudante deficiente, aprende a se 
solidarizar, a ser companheiro, a compreender o outro e a entender que todos nós sofremos de 
algum tipo de limitação. 
 

Além desses programas, a UFSJ realiza a gestão do Programa de Bolsa Permanência - PBP do MEC 
que instituiu a bolsa permanência por meio da Portaria 389, de 9/05/2014, destinado aos alunos que 
possuem renda familiar per capita não superior a 1,5 salário mínimo e que estão matriculados em 
cursos de graduação com carga horária média mínina de 5 (cinco) horas diárias, além de indígenas e 
quilombolas devem comprovar residência nestas comunidades, independentemente da carga horária 
do curso. Na UFSJ, apenas o curso de Medicina possui carga horária média superior a 5 (cinco) 
horas diárias. Portanto, é o único curso contemplado pelo programa. No decorrer de 2014, não 
houve inscrições de alunos indígenas e quilombolas. Atualmente são 98 (noventa e oito) bolsistas 
neste programa no valor de R$ de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que foram definidos pela portaria 
n°13 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de 9/05/2014. Os beneficiários 
do PBP podem acumular esta bolsa com outras bolsas acadêmicas. 
 
Em Junho de 2014, aconteceu no Campus CTAN, a abertura da primeira moradia estudantil, 
atualmente com quatorze apartamentos. possibilitando aos discentes com maior vulnerabilidade 



socioeconômica, selecionados através de editais próprios, oportunidade de residirem em 
apartamentos, todos equipados de forma a facilitar sua estada na cidade de São João del-Rei.  No 
primeiro semestre, foram oferecidas 96 vagas, 48 masculinas e 48 femininas. Dos 70 inscritos, 20 
não apresentaram documentação prevista em edital, sendo, portanto, selecionados 50 alunos. 
Devido à colação de grau e transferências para outras universidades, esse número baixou para 35 
moradores. No segundo semestre de 2014, com o segundo edital de seleção para moradia, foram 
oferecidas mais 30 vagas. Apenas 05 alunos se inscreveram, totalizando, como isso, 40 discentes 
residentes na moradia estudantil em 2014. 
 
Objetivo 5: Ampliar e consolidar os cursos de Graduação e Pós Graduação  

Dentre as ações da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, para ampliar os cursos de graduação, foi 
implantar no primeiro semestre de 2014 o Curso de Medicina no Campus Dom Bosco, com o 
oferecimento de 20 vagas semestrais. No segundo semestre de 2014, teve início o Curso de 
Engenharia Florestal no Campus Sete Lagoas, com duas entradas anuais de 20 alunos por semestre. 
Em 2014, ainda, foi aprovado pelo Conselho Superior CONSU e CONEP o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC) e a criação do Curso de Controle e Automação, com previsão de início para o primeiro 
semestre de 2016.  

Em 2014, foi mantida a política de editais para consolidação dos cursos de graduação, com recursos 
para: 1) Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Ensino; 2) Aquisição de Material 
Bibliográfico; 3) Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas; 4) Apoio à Organização de 
Eventos. Também foi lançado o edital para Equipes de Competições Acadêmicas. O recurso 
disponibilizado foi de R$ 5.080.000,00, distribuído da seguinte forma: 

1) Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Ensino – R$ 3.700.000,00; 
2) Aquisição de Material Bibliográfico – R$ 1.000.000,00; 
3) Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas – R$ 160.000,00; 
4) Apoio à Organização de Eventos – R$ 220.000,00. 

E por fim, o Setor de Regulação e Legislação Educacional (SERLE), responsável pelo 
acompanhamento da regulação e legislação do Ensino Superior, apoiou e acompanhou o processo 
de reconhecimento dos cursos de Engenharia de Produção, Bacharelado de Geografia, Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, os quais ainda aguardam publicação do ato de 
reconhecimento no Diário Oficial da União (D.O.U). O SERLE também foi responsável pelo Censo 
da Educação Superior 2014. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação realizou uma série de ações com o objetivo de criar 
novos cursos de Pós-graduação e melhorar a qualidade dos Programas existentes e contribuir para a 
criação de Programas de Doutorado. Em 2014, na UFSJ, iniciaram-se os Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu  em Enfermagem (PPGENF), em Sistemas e Processos Industriais 
(PPGSPI), nível Mestrado, e os Programas de Pós-Graduação Multicêntricos em Química de Minas 
Gerais (PMPG-Qui) e em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM), em nível Mestrado e 
Doutorado. Ainda em 2014, tivemos a aprovação dos Programas de Pós-Graduação em Geografia, 
nível Mestrado, em Ciências da Saúde, nível Doutorado e em Ecologia, nível de mestrado, com 
início em 2015. 
 



Gráfico 1: Pós-graduação Stricto Sensu UFSJ 
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Em 2014 a UFSJ contou com 295 bolsas de Mestrado, sendo 02 do CNPq, 188 da CAPES, 40 da 
FAPEMIG, 64 da UFSJ e 1 do Reuni, e, 58 bolsas de Doutorado, sendo 31 da CAPES, 6 da 
FAPEMIG, 18 da UFSJ e 3 do REUNI. Com a aprovação dos cursos em 2014, a UFSJ passou a 
contar com 22 cursos em nível de Mestrado e 5 cursos em nível de doutorado.   
 
O número de bolsas de mestrado com recursos da UFSJ aumentou de 46 em 2012 para 64 em 2014 
(aumento de 39%). As bolsas de doutorado tiveram um aumento de 4 em 2012 para 18 em 2014 
(aumento de 350%), conforme pode-se verificar nos gráficos abaixo. 

 

Gráfico 2: Bolsas de Mestrado por Agência/Ano 
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Gráfico 3: Bolsas de Doutorado por Agência/Ano 
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Esses rápidos avanços alcançados nos últimos anos nas pós-graduações da universidade implicaram 
numa resposta imediata à considerável demanda por ampliação da infraestrutura, em particular, 
laboratorial. Este apoio às pós-graduações e à melhoria da infraestrutura de pesquisa tem sido 
orientada pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), dando-se prioridade aos 
investimentos na construção de novos laboratórios, melhorias de instalações e equipamentos, como 
complemento ou contrapartida aos financiamentos do CT-Infra da Finep/CNPq e aos do Pró-
Equipamentos da Capes/CNPq. Essa estratégia também visa à melhoria da avaliação dos programas 
junto a CAPES e, em especial, à criação de novos cursos de doutorado. 
 
O maior desafio dos programas de pós-graduação da UFSJ, no momento, é a consolidação de seus 
grupos de pesquisa para a mudança de nível e futura internacionalização. 
 
Apoios financeiros: 
Foram publicados, no ano de 2014, editais com financiamento da UFSJ para: 

1) pesquisadores visitantes, sendo um de estadia curta e outro com duração trienal (Qualipós) 
em parceria com a Fapemig, aguardando a aprovação dessa financiadora, com o objetivo de 
promover ou fortalecer a interação entre pesquisadores e grupos de pesquisa da UFSJ com 
pesquisadores de reconhecimento nacional, visando o aumento da produção científica da 
Instituição, fortalecimento dos programas de pós-graduação existentes e criação de novos 
programas de pós-graduação. Além desses, foram lançados três editais: um referente ao 
apoio a elaboração de propostas de novos Programas de Pós-graduação stricto sensu na 
UFSJ, formuladas por grupos de pesquisadores da Instituição, através de visita de 
professores/pesquisadores de reconhecimento nacional na área da proposta, outro referente 
ao cadastramento de portadores de certificados de proficiência em língua estrangeira em 
nível intermediário elevado a avançado, servidores docentes ou técnico-administrativos da 
UFSJ, com conhecimentos e habilidades específicas comprovadas nas áreas de Línguas 
Estrangeiras, tendo em vista a necessidade de aplicação de exames de proficiência em 
língua estrangeira para a admissão aos programas de pós-graduação stricto sensu da UFSJ. 
Sendo o terceiro edital, elaborado com a participação da PROEN e PROEX, referente à 
concessão de apoio financeiro a eventos acadêmicos, nas diferentes áreas de conhecimento, 
contribuindo para a difusão de conhecimento, nas suas dimensões de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 



2) Foi modificada a Resolução do PIPG da UFSJ, permitindo o apoio às revistas eletrônicas e 
foi criado o Núcleo de Editoração Eletrônica (NEELE) em 20/12/2012, que se encontra em 
funcionamento, dando apoio às revistas eletrônicas da UFSJ. As dificuldades encontradas na 
execução dos recursos financeiros referem-se à necessidade de implementação de 
instrumento jurídico para o uso dos recursos por meio de Edital, a ser proposta pela PROPE, 
bem como à adequação do espaço físico e contratação de novos técnicos-administrativos 
para o serviço de editoração, revisão de textos e manutenção dos periódicos on line. 

Em 2014, a PROPE apresentou às agências de fomento FAPEMIG e CAPES, propostas 
institucionais referentes a auxílio financeiro para os Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, nos 
editais “Apoio a Publicações Científicas e Tecnológicas – Aquisição de Livros Técnico-Científicos 
para a Pós-Graduação” e “Pró-Equipamentos Institucional”, tendo sido contemplada com 
R$118.989,53 e R$549.996,61, respectivamente. 

Ainda em 2014, os programas de pós-graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
receberam apoio da CAPES através do PROAP - Programa de Apoio à Pós-Graduação -, totalizando 
R$505.266,00. 

Em 2014, a UFSJ contou com 14 cursos pós-graduação Lato Sensu, aprovados pela Comissão de 
Pós-Graduação Lato Sensu, que tem como responsabilidade a análise das propostas, aprovação e 
envio ao Conselho competente PROPE, bem como a avaliação dos relatórios finais dos cursos, e 
pelo CONEP. São eles: 
1. Residência Profissional Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família – reedição – 4ª 

turma 
2. Ensino de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental 
3. Matemática, modalidade a distância – reedição 
4. Práticas de Letramento e Alfabetização – reedição 
5. Educação Empreendedora – reedição 
6. Mídias na Educação – reedição 
7. Gestão Pública Municipal- reedição 
8. Gestão Pública – reedição 
9. Gestão em Saúde – reedição 
10. Controladoria e Finanças – reedição 
11. Gestão Estratégica de Pessoas – reedição 
12. Docência na Educação Infantil 
13. Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente 
14. Matemática 
Ainda em 2014, foram aprovados 2 cursos como início das atividades previsto para 2015: 

1. Residência Profissional Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família – reedição – 5ª 
turma  

2. Especialização em Gestão Hospitalar 
 
Objetivo 6: Ampliar a produção técnico-científica e a inovação tecnológica  
 
As ações para a ampliação da produção técnico-científica e a inovação tecnológica estão 
concentradas no fortalecimento dos programas institucionais de Iniciação Científica. 
 
No período de 2012 a 2013, a UFSJ contou em seus programas de Iniciação Científica 
(PIBIC/CNPq, PIBIC/FAPEMIG, PIBIC/UFSJ e PIBIC-JÚNIOR), com 362 bolsas, ao passo que 
para o período 2013 a 2014, houve um acréscimo de 49, perfazendo um total de 426 bolsas. Essa 
consideração dos períodos se faz necessária, tendo em vista que os editais são publicados e os 
projetos são avaliados por períodos. É importante ressaltar que essa oferta de bolsas não é suficiente 
para suprir adequadamente a demanda anual, que foi de 553 propostas para os editais de 2014 



(FAPEMIG e CNPq), resultando em 129 inscrições no Programa de Iniciação Científica - PIIC, 
desenvolvido de forma voluntária pelos discentes, sem o auxílio de bolsas. Em 2014, portanto, 77% 
dos projetos submetidos foram contemplados com bolsa. 
 
Pode-se observar, que a despeito do aumento das cotas de bolsas de Iniciação Científica da UFSJ 
por parte das agências financiadoras, o expressivo crescimento em nosso corpo discente resultou em 
uma queda na relação bolsas de iniciação científica por aluno, entre 2009 e 2012, como ilustrado na 
figura abaixo. A variação desta relação nos últimos anos vem se recuperando. 
Evolução das Bolsas de Iniciação Científica: 

 
Gráfico 4: Bolsas IC/corpo docente 
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Gráfico 5: Bolsas IC 
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Claramente, a recomposição da relação apresentada no início do processo de expansão é tarefa que 
demanda tempo, mas qualquer alteração positiva nessa variável impactará esse movimento. Apesar 
da proporção de bolsas por aluno ter diminuído, a instituição consegue atender cerca de dois terços 
dos projetos apresentados para a iniciação científica pelos docentes. 
 
Por outro lado, observa-se que o aumento de projetos de iniciação científica acompanha o 
crescimento da qualificação docente. Esse avanço da titulação dos docentes pode ser acompanhado 
pela expressividade da produção científica, com forte participação de artigos publicados por 
pesquisadores da UFSJ em revistas indexadas de circulação internacional, bem como pelo 
percentual de mestres e doutores da Instituição, em particular ao crescimento desse segundo grupo, 
conforme o quadro abaixo. Para ampliar o número de docentes contemplados com bolsa de 
iniciação científica, a Pró Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação, com o apoio das Comissões de 
Iniciação Científica, tem mantido a política de dificultar o acúmulo de duas bolsas por edital. 
 

 

Gráfico 6: Evolução da Titulação do Corpo Docente 
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Essas informações nos permitem afirmar que o crescimento da UFSJ, tanto no seu corpo discente 
quanto no corpo docente, ocorreu com qualidade, levando a uma também crescente demanda por 
financiamento para as atividades de pesquisa desenvolvidas na Instituição. 
 
Para o período de 2012 a 2013, a FAPEMIG concedeu 60 bolsas selecionadas para o Programa 
Institucional de Iniciação Científica Júnior – PIBIC-JÚNIOR, tendo sido implementadas 46 bolsas 
e, no período de 2013 a 2014, esse número foi mantido. A dificuldade encontrada na demanda por 
projetos dessa modalidade de bolsa é a falta de uma maior interação entre o ensino público 
secundário e a universidade. Com o objetivo de fomentar o crescimento do PIBIC-JÚNIOR na 
UFSJ, no ano de 2013, foi lançado o Edital nº 003/2013 – Primeiros Passos na Ciência - Programa 
Integrado de Bolsas de Iniciação Científica para Ensino Superior e Ensino Médio - 
PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIBIC-JR/FAPEMIG, com vigência de março de 2014 a fevereiro de 
2015. Trata-se de um programa destinado a estabelecer uma rede de pesquisa em nível de iniciação 
científica, estimulando a articulação entre os bolsistas de PIBIC-JÚNIOR e do PIBIC, promovendo 
a interação em nível de pesquisa entre estudantes da graduação e do ensino médio. O Programa foi 
reeditado em 2014, através do Edital 003/2014/PROPE. 
 



A UFSJ financiou 40 bolsas, por meio da Reitoria, de agosto de 2012 a março de 2014. Para o 
período de agosto/14 a jul/15, foram disponibilizadas mais 6 bolsas novas. 
 
A FAPEMIG concedeu um aumento de 15 bolsas de 2012 a 2014. Já o CNPq, 5 bolsas de 2012 a 
2013.  
 
Desde 2011, a submissão de projetos tem sido realizada por meio de editais e inscrições em sistema 
online, que são permanentemente aprimorados. 
 
Todo o processo apresenta uma dificuldade inerente: a avaliação dos projetos de iniciação científica 
e de pesquisa por pares é necessária e importante, mas requer uma dinâmica de controle da 
qualidade dos serviços prestados. Outra dificuldade no quesito da avaliação seria a parametrização 
de critérios que atendam a todas as áreas de conhecimento nas quais a UFSJ atua. Além disso, o 
Núcleo de Tecnologia da Informação da UFSJ (NTInf) tem apresentado dificuldades em 
implementar alguns melhoramentos no sistema do PIBIC, devido ao reduzido número de 
profissionais, embora envide esforços bastante reconhecidos.  
 
Como solução dos problemas ocorridos nas avaliações de projetos, foram realizadas reuniões em 
todos os campi com os membros das Comissões de Avaliação de Projetos, com o objetivo de 
orientá-los na avaliação das propostas novas e no acompanhamento das que se encontram em 
andamento. Nos editais de 2014, essas soluções minimizaram as dificuldades, o que ainda requer 
constante aprimoramento do sistema PIBIC bem como a continuidade das orientações para a 
melhoria das avaliações pelos pares. Outra solução que estamos buscando refere-se à discussão dos 
critérios de pontuação de currículo e projeto em conjunto com os Coordenadores de Área, 
representantes das Comissões de Iniciação Científica. 
 
Em outubro de 2014, foi realizado o XII Congresso de Produção Científica da UFSJ. Estão 
envolvidas na realização do evento as Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão e 
Assuntos Comunitários e de Ensino de Graduação.  
 
Congregaram-se a esse evento: 

 
a) o XXI Seminário de Iniciação Científica (XXI SIC) organizado pela Pró- Reitoria de Pesquisa e 

Pós- Graduação m que priorizou a participação de alunos da UFSJ com trabalhos concluídos de 
iniciação científica. Para a avaliação dos 437 trabalhos de iniciação científica, a PROPE contou 
com a participação de um comitê externo, formado principalmente por bolsistas de 
produtividade do CNPq, que conferiram destaque a 25 trabalhos apresentados; 

b) a XII Semana de Extensão (XII SEMEX), realizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários, que tem como objetivo divulgar o conhecimento e promover a produção 
acadêmica da UFSJ.  Em sua 12ª edição, foram discutidas as oito áreas da extensão e premiadas 
as experiências que mais contribuíram para a transformação da sociedade e da comunidade 
acadêmica por meio do diálogo, da troca de saberes e da construção de novos conhecimentos, 
aliadas ao ensino e à pesquisa;  

c) o III Seminário de Iniciação à Docência (III SID), organizado pela Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação, espaço de socialização de projetos e programas de iniciação a docência, em 
especial aqueles ligados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID; 

d) a II Mostra PET, organizada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação,tem por objetivo 
divulgar para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa os trabalhos realizados 
pelos alunos do PET-Programa de Educação Tutorial da Universidade de São João del-Rei para 
São João del-Rei e, finalmente, 

e) o I Seminário de Internacionalização (I SIN), realizado pela Assessoria Internacional, que tem 
como objetivo principal criar um foro de discussão sobre o papel da Internacionalização na 



universidade de hoje e apresentar experiências acadêmicas bem-sucedidas em instituições 
estrangeiras e o impacto delas na construção do conhecimento universitário. 
 

A principal dificuldade encontrada corresponde ao número reduzido de funcionários para um evento 
que se tornou de médio porte, que foi amenizada com a participação de alunos monitores no evento. 
Também tivemos dificuldade em contratar serviços de empresa especializada para a página, arte e 
impressão do material de divulgação. Para isso, as três Pró-Reitorias envolvidas contaram com o 
apoio da Assessoria de Comunicação e com o Núcleo de Tecnologia da Informação da UFSJ.   
 
Fundo de Infraestrutura - CT-INFRA/MCT/FINEP, em 2014, a FINEP não lançou o Edital CT-
INFRA. 
 
Fundo de Pesquisa e Programa Institucional de Apoio à Pós-Graduação (PIPG): 
 
A atuação do Fundo de Pesquisa e Programa Institucional de Apoio à Pós-Graduação (PIPG) tem 
contemplado mais de 90% dos solicitantes de recursos para publicação e participação em eventos 
científicos. Em 2014, houve um acréscimo de 10% nos recursos para o Fundo de Pesquisa. 
 
Os recursos concedidos pelo PIPG são distribuídos entres os programas de pós-graduação stricto 
sensu, de acordo com a Resolução 005/2013/CONDI. Os recursos disponibilizados em 2014 para o 
PIPG tiveram um acréscimo de 20% com relação a 2013. 
 
Foi proposta uma Resolução ao CONDI para a premiação de artigos publicados com o 
financiamento parcial dos gastos de tradução e revisão. 
 
Em 2014, foram publicados editais com financiamento da UFSJ para: 
 
1) Aquisição de obras de referência, microfilmes e coleções de livros: Os editais de aquisição de 

material bibliográfico para graduações e pesquisadores foram criados em parceria com a 
PROEN e com chamadas anuais permanentes. 

2) Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Pesquisa: edital com o objetivo de apoiar 
propostas de aquisição de equipamentos de pequeno e médio porte para laboratórios de 
pesquisa da UFSJ, encaminhadas por pesquisadores docentes do quadro efetivo da UFSJ e 
baseadas em projetos de pesquisa submetidos e aprovados no mérito aos editais universais da 
FAPEMIG ou do CNPq. Foram contempladas 29 propostas, no valor total de R$ 600.000,00.  

 
Quanto à Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual, em 2014, a UFSJ desenvolveu ações 
significativas para a sua política de inovação tecnológica.  
 
Durante o ano de 2014, foram depositados 4 (quatro) pedidos de patente de invenção decorrentes de 
pesquisas desenvolvidas nas áreas de biotecnologia, bioprocessos e eletrônica e o registro de 2 
(dois) softwares.  
 
Intensificou-se a atuação do NIT-UFSJ junto aos pesquisadores, orientando e conscientizando-os 
para a priorização de desenvolvimento de pesquisas com potencial de inovação tecnológica. As 
buscas em bancos de patentes foram mais aprofundadas e ampliadas, a fim de voltar os 
investimentos para depósitos de patentes com maior probabilidade de aplicação no ambiente 
produtivo.   
 
O NIT-UFSJ, além dos procedimentos de proteção à propriedade intelectual desenvolveu atividades 
voltadas à promoção da transferência de tecnologia, através da continuidade da atuação junto à 
FIEMG e o Sistema Mineiro de Inovação.  



 
No que concerne ao atendimento à comunidade, o NIT-UFSJ deu continuidade ao desenvolvimento 
do projeto de extensão de apoio às comunidades e municípios com potencial para a obtenção do 
reconhecimento de Indicação Geográfica. O representante do NIT-UFSJ participa dos conselhos 
reguladores das Indicações Geográficas “São João del-Rei” para peças artesanais em estanho e “São 
Tiago” para biscoitos, cujos processos de obtenção do registro junto ao INPI contou com a 
assessoria dos profissionais do NIT-UFSJ.  
 
A Pró-reitoria de Extensão promoveu ações de incentivo à participação em publicações e comitês de 
extensão realizadas, com ingresso da UFSJ na vice-editoria da Revista Brasileira de Extensão e 
prospecção de oportunidades de publicação e divulgação. 
 
O Congresso de Produção Científica e Acadêmica realizado em conjunto entre as pró-reitorias de 
Extensão e Assuntos Comunitários, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Ensino de Graduação, bem 
como a Assessoria para Assuntos Internacionais, fortaleceu  o seu potencial científico e a integração 
intercampi e interinstitucional. 
 

Objetivo 7: Ampliar a interlocução entre a UFSJ e a(s) comunidade(s)  das regiões atendidas por 
meio de ações de extensão universitária  

Trata-se de um objetivo complexo porque implica tanto no aumento das ações de projetos e 
programas, quanto na ampliação de suas áreas de abrangência. Pode-se afirmar que a UFSJ avançou 
em ambas direções, desenvolvendo ações nas 8 áreas da Extensão Universitária,  com aumento 
expressivo no número de projetos e programas. Em 2013, foram financiados 62 Programas e 55 
Projetos, com 189 bolsas. Em 2014, foram financiados 71 Programas e 52 Projetos, com 210 bolsas. 
Além disso, outras bolsas de extensão foram distribuídas por outros Programas e convênios como: 
Mais Educação, 7 bolsas; Saúde do Trabalhador, 8 bolsas; Pré-Enem, 3 bolsas; Incubação de 
Coletivos, 5 bolsas; Trupe Só Risos, 3 bolsas. A ampliação dos recursos do Fundo de Extensão (de 
R$ 50.000,00, em 2013, para até R$ 100.000,00 em 2014) permitiu o atendimento de mais 
demandas dos projetos e programas de extensão institucionais, favorecendo o desenvolvimento das 
atividades previstas nos planos de trabalho.  

A UFSJ aprovou 10 propostas no PROEXT, maior programa interministerial do País, que 
receberam um total de R$ R$ 894.388,72, possibilitando o financiamento de 80 bolsas de extensão. 
Entre as ações estruturantes que foram iniciadas no campo da extensão, registra-se o início da 
discussão da creditação curricular da extensão, com vistas à Estratégia 7, da Meta 12, da lei 13.005, 
que estabelece o Plano Nacional de Educação. Tal estratégia prevê que se assegure, “no mínimo, 
10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande 
pertinência social”. A partir de uma chamada da Universidade Federal de Ouro Preto, e com o 
protagonismo da UFSJ, iniciou-se uma série de discussões para a operacionalização dessa estratégia 
no âmbito das IFES de Minas Gerais, 11 no total. A PROEX-UFSJ tem estado presente em todas as 
discussões e promoveu uma Roda de Conversa sobre a questão em São João del-Rei, em setembro 
de 2014. Entre os principais avanços realizados no campo da extensão, destaca-se o grande salto 
dado na promoção e gestão de ações no campo da cultura e das artes em todos os sentidos, tendo a 
27ª Edição do Inverno Cultural como principal índice - realização em 10 cidades em diferentes 
regiões nas quais a universidade possui os seus campi - dando uma importante contribuição para o 
avanço das políticas culturais, e ampliando o diálogo da Universidade com os diferentes contextos 
sociais, econômicos e culturais; 

 
Objetivo 8 - Aprimorar os canais de comunicação internos e externos  
 



A  Assessoria  de  Comunicação  Social  (ASCOM)  é  o  setor  responsável  pelo planejamento,  
gerência  e  execução  das  ações  e  dos  canais  de  comunicação  da  UFSJ.  
 
A ASCOM vem desenvolvendo projetos e implementando ações  sólidas.  São conquistas tanto  
para  a comunicação interna quanto para a comunicação externa, que buscam o aprimoramento dos 
fluxos  comunicacionais  e  a  aproximação  da  Universidade  com  suas  comunidades, facilitando 
em muitos casos o trabalho dos servidores e a vida acadêmica dos alunos. 
 

 Os Recursos  audiovisuais - TV  UFSJ e Vídeos  Institucionais:  
Em  abril  de  2014,  um  dos grandes projetos da instituição ganhou forma: a TV UFSJ. 
Inicialmente como webTV,  com  produção  contínua e  periódica  exibida  na internet.  Já  
está prevista  a exibição  de  quatro minutos  diários  de matérias em  TV  pública local.  O  
surgimento  da  TV UFSJ propiciou a cobertura efetiva do 27° Inverno Cultural UFSJ, em 
todas as cidades onde a  Universidade  tem Campus,  fortalecendo  o  trabalho  de  
comunicação  do  evento  e contribuindo para o ganho de imagem da UFSJ, além de 
fortalecer o caráter extensionista do evento. 
 

As transmissões, em rede  aberta, dos  programas  produzidos pela  TV  UFSJ estão sendo 
negociadas  com  a  TV  Campos  de  Minas,  que  oferece  à  Universidade,  inserções diárias  antes  
das  edições  dos telejornais  locais,  ao meio-dia e  às  19horas, melhorando  a comunicação da 
instituição com a comunidade externa.  
 
O  projeto  de  implantação  da  Rádio  Universitária - cuja  demanda  vem  atender  às expectativas 
da comunidade acadêmica, numa cidade onde o rádio ainda se mantém como expressiva mídia de 
massa - depende de concessão. O processo está em análise e aguarda autorização e liberação de 
sinal pelo Ministério da Educação (MEC); alguns equipamentos do estúdio de  rádio  já  foram  
comprados,  e  há  um  técnico  concursado  cuidando  da montagem e das regras de uso, 
inicialmente pelos alunos do curso de Jornalismo. 
 
A inserção do audiovisual como ferramenta de comunicação se consolida ano após ano na UFSJ. 
Além  da  TV,  também  está  implementada  rotina  permanente  de  produção anual de vídeos 
institucionais, havendo equipe externa contratada para esse fim. O próximo vídeo está sendo 
produzido e  será  apresentado  em  maio  de  2015.  A ASCOM também produz ou dá suporte à 
produção de outros vídeos que trabalham a imagem da instituição em  diversos  momentos,  com  
destaque  para  a  captação  de  recursos  e  encerramento  do Inverno Cultural, bem como as 
resenhas diárias do festival de arte e cultura da UFSJ.  

 Impressos –  Revista  Quanta  UFSJ  e  Jornal  Mural:  O  jornal  impresso  está  sendo 
substituído por uma revista multidisciplinar, cujo lançamento da primeira edição deve fazer 
parte da celebração do aniversário da UFSJ, no final do mês de abril de 2015. O projeto da 
Revista Quanta UFSJ já está concluído e tem, em seu conteúdo, apresentação, objetivos, 
público alvo,  metodologia,  diretrizes,  plano  editorial  e  cronograma.  Destaca-se  como  
essência  da Revista o objetivo de aproximar ainda mais a instituição das comunidades 
interna e externa, a  partir  da  abordagem  de  temas  relevantes  à  sociedade,  tendo  como  
embasamento  a produção de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. 

 
As últimas edições do jornal impresso já foram elaboradas como laboratório para a revista, 
trazendo,  por  exemplo,  novos  gêneros  jornalísticos,  priorizando  grandes reportagens,  
adequando  a  linguagem  jornalística  à  tríade  Ensino-Pesquisa-Extensão, respeitado o caráter 
multicampi e multidisciplinar da instituição, levados a público em textos ágeis, consistentes e 
criativos, segundo as diretrizes do Plano de Comunicação elaborado em 2012. 
 
Em  2011,  o  Jornal  UFSJ  já  havia  passado  por  uma  reformulação  gráfica  e  de conteúdo  



relevante  e  abrangente.  Alterou-se  o  formato,  abrindo  mais  espaço  para  fotos (inclusive com 
espaço para ensaios fotográficos em cor) e para a participação do servidor e do aluno. A urgência da 
modificação do jornal, então defasado, naquele momento, repete-se hoje, com a substituição do 
elogiado Jornal UFSJ pela Revista Quanta. 
Por  questões  ambientais  e  econômicas,  o  uso  de  impressos  é  avaliado rigorosamente pela 
Assessoria de Comunicação Social. 
 
A ASCOM também identificou que o site da UFSJ não mais atende às necessidades e  
possibilidades  do  universo  da  tecnologia  móvel  e  dos  sistemas  de  informação.  A 
reformulação  da  página  já  está  autorizada  e  os  grupos  de  trabalho  formados.  Para isso, 
conta-se com a colaboração de equipe do curso de Ciências da Computação, que tem papel 
importante  no  projeto.  Outras  alternativas  vêm  sendo  estudadas  para  que  esse  processo seja  
mais  rápido  e  eficaz.  Atrelado à reformulação  do  portal  da  instituição,  serão disponibilizadas 
versões em outros idiomas, acessíveis também a pessoas com deficiência visual, ampliando a 
visibilidade da UFSJ e tornando-a mais inclusiva. 
 
Enquanto o site não é reformulado, a ASCOM implementa, na página de notícias da instituição e 
em outras páginas de sua responsabilidade, as modificações que estão a seu alcance,  caso  do site  
da  corrida  rústica,  ação que  há três  anos  tem  sido  coordenada em parceria  com  a  Pró-Reitoria 
de  Extensão  e  Assuntos  Comunitários  em  comemoração  ao aniversário  da  UFSJ.  Foi  
implantada  rotina  que  minimiza  a  permanência  de  matérias desatualizadas  na homepage.  O  
editor  de  publicações  ou  um  dos  três  jornalistas  da Assessoria  verifica,  em  sua  primeira  
ação  do  dia,  se  há  matérias  defasadas  para substituição  imediata.  Em seguida,  é  realizada  a  
busca  e  a  distribuição  de  pautas  entre jornalistas e bolsistas, para posterior apuração, redação, 
edição e postagem. 
 
A  Assessoria  também  quer  conhecer  o  que  está  sendo  divulgado  mensalmente através do 
portal, para, a partir desses dados, traçar as estratégias de divulgação para os meses seqüentes, 
corrigindo distorções e ampliando ganhos. A rotina de análise mensal de matérias publicadas, a 
partir  da  quantidade,  dos  assuntos,  dos campi abrangidos  e  dos obstáculos  encontrados,  já  
existe  desde  outubro  de  2014,  e traz  uma  série de  resultados iniciais:  a  instituição  tem  forte  
divulgação  na  Extensão,  boa  em  Pesquisa,  satisfatória em Ensino (graduação), mas ainda pode 
melhorar quando o assunto é espaço físico (obras, por exemplo). 
 
Em 2014, com a ampliação da equipe de bolsistas da ASCOM, todos jornalistas em formação,  
fortalecem  o  uso  das  redes  sociais,  especialmente  o  perfil  institucional  do facebook, o que 
vem atraindo mais visitantes e incrementando o fluxo de comunicação entre a UFSJ e suas diversas 
comunidades. Já são mais de 6,5 mil curtidas (seguidores) no perfil oficial da UFSJ e 2,5 mil no 
perfil da TV. São diversas publicações diárias, supervisionadas por jornalistas da equipe, que 
acompanham, não sem surpresa pelos novos conhecimentos que os estudantes  nos  trazem,  as  
inovações  em layout e  estratégias  de  divulgação.  Em contrapartida, eles têm a oportunidade de 
vivenciar na prática a rotina de uma assessoria. O estágio proporciona não só qualificação 
profissional, mas também a oportunidade de viver experiências que  contribuem  para  o  
crescimento  pessoal,  como  a  cobertura  do  Inverno Cultural,  em  que  nossos  alunos  têm  
oportunidade  de  entrevistar  artistas  de  renome  no cenário nacional. 
 

 Relacionamento  com  a  Imprensa:  a  UFSJ  tem  investido  no  relacionamento  com  a 
imprensa, de forma pró-ativa, a partir de visitas às empresas jornalísticas das cidades onde 
mantém seus campi. Em 2014, equipe da ASCOM visitou os estúdios da TV Integração 
(Juiz de  Fora  e  Divinópolis)  e  da  Rádio  Eldorado  (Sete  Lagoas),  das  Rádios  
Emboabas  e Vertentes (São João del-Rei), e dialogou, por outras  vias, com diversos 
veículos, como  a Globo  Minas,  apresentando  a  instituição,  os  planos  de  comunicação  



e  fortalecendo parcerias na área.  
 
Internamente, os procedimentos foram aprimorados. Foi retomado o envio diário de releases, cujo 
fluxo de produção ganhou espaço: pela manhã, editor, jornalistas e bolsistas buscam e avaliam  as 
pautas,  elaboram  textos,  selecionam  e  enviam releases para  os veículos  cadastrados  no mailing 
da ASCOM.  Tem sido verificado aumento do número de meios  de  comunicação  cadastrados  
neste mailing,  especialmente  das  regiões  dos Campi fora de sede. 
 
Além do aprimoramento dos processos dinâmicos citados, a rotina de atendimento à imprensa se 
mantém ativa: a ASCOM recebe as mais variadas solicitações de veículos de comunicação por  
notícias/entrevistas,  apura  e  entra  em  contato  com  as  fontes  mais adequadas, sendo 
reconhecida por colegas da imprensa, principalmente os das televisões regionais,  como  facilitadora  
das  demandas  que  envolvem  não  só  a  Universidade,  como também seu entorno. 
 
Além  dos  canais  de  informações  citados,  a  comunidade externa  pode  estabelecer contato com 
a UFSJ através do sistema de telefonia fixa e e-mail dos diversos setores da instituição, que são 
disponibilizados na website.  
 
É disponibilizado, também, à comunidade externa os serviços de Ouvidoria onde o(a) interessado(a)  
poderá  cadastrar  sua  manifestação:  pedido  de  informações,  reclamações, sugestões, elogios e 
denúncias.  
 
Os  canais  internos  de  comunicação  são  alimentados  com  o  mesmo  rigor  e profissionalismo 
com que são tratados os meios e fontes externas.  
 
A UFSJ  iniciou  em  2014  com  a  implantação  gradual  de  sistemas  integrados  de informação,  
com  tecnologia  incorporada  através  de  uma  parceria  com  a  Universidade Federal  do  Rio  
Grande  do  Norte  (UFRN).  O  conjunto  de  Sistemas  Integrados  de  Gestão (SIG) será 
implantado ao longo do período 2014-2018. O módulo “Protocolo” do SIG/SIPAC – Sistema  
Integrado  de  Patrimônio,  Administração  e  Contratos,  implantado  em  janeiro  de 2014,  
possibilita  os  fluxos  de  documentos  e  processos,  bem  como  a  correspondência interna 
eletrônica (memorando e memorando circular). Outra alteração diz respeito à criação de  um  
Comitê  de  Tecnologia  e  Segurança  da  Informação.  No  âmbito  do  Núcleo  de Tecnologia da 
Informação (NTINF), deliberações sobre a política universitária da Tecnologia de  Informação  e  
política  de  Segurança  da  Informação  estão  sendo  implementadas  pelos seus respectivos 
comitês. Tais comitês são compostos por representantes da comunidade acadêmica e técnicos de TI 
do NTINF. 
 
Para  fortalecimento  da  comunicação  interna,  admite-se  o  incremento  das informações a partir 
do Jornal Mural, tradição ligada à história da imprensa são-joanense, que  será  levada  aos  outros 
Campi  da  UFSJ.  O  projeto  gráfico  do  Jornal  Mural  está concluído;  aguarda  a  confecção  dos  
murais  pela  Divisão  de  Prefeitura.  Além do  mural destinado à comunicação interna, alimentado 
pela ASCOM, os outros murais também são gerenciados pela Assessoria. Pensando também em 
questões ecológicas, a criação de um informativo  eletrônico  está  em  fase  de  desenvolvimento  
pelo  Núcleo  de  Tecnologia  da Informação (NTINF). 
 
Outras ferramentas de aproximação da comunidade interna fazem uso de recursos digitais,  como 
home  page da  UFSJ,  facebook,  twitter,  correio  eletrônico  e,  em  fase  de desenvolvimento, 
newsletter. Hoje,  técnicos  e  professores  recebem,  diariamente,  informações,  convites  para 
eventos, lançamentos de editais e outros assuntos do interesse da comunidade interna, via correio 
eletrônico.  
 



Com a implantação de novos campi, no Alto Paraopeba, Sete Lagoas e Divinópolis, também foram 
identificadas carências a serem supridas nas divulgações. A ASCOM, apesar do limite de seus 
recursos humanos e materiais, tem se empenhado em estreitar os laços com as comunidades internas 
desses Campi e com os veículos de comunicação social das cidades abrangidas pelas novas 
unidades da UFSJ. 
  
Para isso, conta com bolsistas do curso de  Jornalismo,  que,  sob  nossa  coordenação,  estão  
empenhados  em  buscar  pautas  e consolidar estratégias que equilibrem as distorções detectadas. 
 
Objetivo 9: Fortalecer e ampliar as ações entre a UFSJ e instituições nacionais e internacionais. 
 
Reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto educacional, econômico, 
social e político do século XXI, a UFSJ elege a internacionalização como uma das áreas de enfoque 
de seu planejamento estratégico.  
 
Constando do organograma institucional, a Assessoria Internacional, denominada ASSIN, atua na 
busca e estabelecimento de parcerias com instituições e organismos internacionais. Tem como 
princípio o entendimento de que a cooperação internacional, fundamentada na solidariedade e na 
igualdade, é um instrumento de superação de assimetrias entre povos, sistemas e instituições, bem 
como de construção de uma sociedade melhor e mais justa. Entende-se a cooperação internacional 
ainda como instrumento valioso de afirmação externa dos valores acadêmicos locais, indispensável 
à ampliação da interlocução internacional dos projetos e atividades da Universidade e à melhoria da 
qualidade científica de seus cursos e pesquisas.  
 
No ano de 2014, a UFSJ avança com o processo de internacionalização ativa iniciado em 2013, 
entendendo “internacionalização ativa” como o desenvolvimento de políticas institucionais que 
visem o trabalho colaborativo entre instituições nacionais e internacionais, voltadas para a atração e 
acolhimento de acadêmicos; à oferta de serviços educacionais no próprio país e no exterior; ao 
envolvimento com a mobilidade de experts – docentes e técnicos- e de discentes em áreas de 
interesse estratégico; à criação de programas e projetos de pesquisa em colaboração; à participação 
em redes internacionais e à filiação a programas internacionais resultantes de políticas públicas que 
enfatizam a internacionalização como requisito para a excelência acadêmica.  
 
Enfocando o processo de internacionalização ativa, a UFSJ, em 2014, desenvolveu as seguintes 
atividades de internacionalização:  
 

1. Participação da Assessoria Internacional da UFSJ em eventos internacionais 

Em 2014, a Assessoria Internacional da UFSJ esteve presente nos maiores eventos de 
internacionalização do Brasil e do mundo, a saber:  

 
1.1 Presença nas duas principais feiras de internacionalização do mundo: 
A NAFSA, realizada anualmente nos Estados Unidos, e a EAIE, realizada anualmente na Europa 
(com recursos destinados pela FAPEMIG, via edital de apoio às Assessorias Internacionais).  
 
Em 2014, a NAFSA – Associação de Educadores Internacionais - foi realizada em San Diego, no 
estado da Califórnia (EUA), no período compreendido entre 25 e 30 de maio. Nesta feira, reuniram-
se mais de 400 instituições e organizações internacionais, conforme dados informados no site do 
evento:  
https://www.nafsa.org/wcm/Cust/Custom_Cart/Event_Details.aspx?WebsiteKey=e3842661-cf4e-
4241-ba1e-62ba837f37e3&EventCode=14NAFSA. 
 



 A EAIE – European Association of International Education (Associação Europeia de Educação 
Internacional), que congregou, no ano de 2014, cerca de 5.000 (cinco mil) representantes de 
Relações Internacionais de Instituições de Ensino Superior de 90 (noventa) países diferentes, foi 
realizada em Praga, na República Tcheca, no período de 16 a 19 de setembro. A participação nessas 
feiras garantiu à UFSJ desenvolver novos acordos de colaboração internacional, para os programas 
de Graduação e Pós-Graduação, bem como, solidificar as relações com as universidades 
estrangeiras que já são nossas parceiras e discutir futuros projetos e ações acadêmicas em 
colaboração. 
 
1.2 Participação no encontro de Universidades brasileiras e estrangeiras, promovido 

anualmente pela agência BMI 

Este encontro foi realizado em São Paulo, no período de 10 a 11 de setembro; 
 

1.3 Participação do Encontro de Reitores Universia 

O encontro de Reitores Universia, promovido pelo Banco Santander e realizado em 2014, na cidade 
do Rio de Janeiro, no período de 27 a 29 de julho, reuniu reitores brasileiros e estrangeiros, bem 
como representantes das áreas internacionais de universidades dos diversos continentes para 
debaterem o Ensino Superior e a Internacionalização da Educação Superior no Brasil e no mundo.  
 
1.4 Participação nos Encontros anuais e nas reuniões de negociação de acordos 
internacionais, promovidos pelos seguintes grupos que atuam na área internacional:  
FAUBAI – Fórum das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais - encontro realizado 
no período de 12 a 16 de abril de 2014, em Joinville, Santa Catarina, Brasil; 

 
GCUB - Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – encontro realizado no período de 15 a 17 de 
outubro de 2014, em Recife, Pernambuco, Brasil;   

 
CGRIFES – Conselho dos Gestores para Relações Internacionais das Instituições Federais de 
Ensino Superior do Brasil – a Assessoria Internacional participou das duas reuniões anuais dessa 
associação no ano de 2014.  

 
Rede UNIMINAS – rede que congrega quinze (15) instituições de Ensino Superior do Estado de 
Minas Gerais: 12 universidades federais, 2 estaduais e a PUC/Minas, e atua conjuntamente no 
âmbito das relações internacionais. No ano de 2014, a UFSJ esteve presente, através de sua 
Assessoria Internacional em todas as reuniões da rede. Da participação nesta rede, projetos foram 
submetidos conjuntamente aos editais da CAPES e da FAPEMIG.  

 
2. Recepção de Delegações Estrangeiras e Representantes Institucionais 

 Devido à visibilidade internacional da UFSJ e às ações desenvolvidas pela Assessoria 
Internacional, a instituição recebeu em 2014, quatorze (14) visitas de delegações estrangeiras e duas 
(02) visitas de representantes institucionais relacionados a programas internacionais, tanto para a 
negociação e assinatura de novos acordos, como para o desenvolvimento de projetos e ações 
conjuntas no âmbito dos acordos já existentes.  

 
As seguintes delegações e representantes institucionais estiveram presentes na UFSJ no ano de 
2014:  
  

 
MÊS/2014 

 

 
INSTITUIÇÕES/REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS 

 
MARÇO 

 
Limerick Institute of Technology (Irlanda) 



ABRIL National University of Ireland Maynooth (Ireland) 
Representante da Fullbright: Luana Smeets 

MAIO University of Georgia – UGA (EUA) 
JUNHO  

 
JULHO Hague University (Holanda) 

AGOSTO University of Georgia – UGA (EUA) 
SETEMBRO Representante do Programa Erasmus Mundus: Professor Dr. Vitor Alevato 

do Amaral 
 

Mini-curso oferecido aos Programas de Mestrado (na área das 
Engenharias) pela Munick University of Applied Sciences (Alemanha)  

 
OUTUBRO Texas Tech (EUA) 

MacQuarie University (Austrália) 
NOVEMBRO Limerick Institute of Technology (Irlanda) 

Bangor University (Inglaterra) 
Hague University (Holanda) 

California State University – Sacramento (EUA) 
Munick University of Applied Sciences (Alemanha) 

DEZEMBRO University of Georgia – UGA (EUA) 
Fonte: ASSIN 
 

3. Recepção de alunos estrangeiros 

Em 2014, a UFSJ recebeu treze (13) alunos estrangeiros na instituição, nas seguintes modalidades:  

 
Intercâmbio de longa duração (durante um programa completo de estudos): 

 
 2 alunos no PROPAT - Programa de Bolsas de Pós-Graduação em Pecuária e Agricultura 
Tropicais Brasil-México: em 2014, a UFSJ aderiu ao programa, coordenado em nível nacional pelo 
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e, no âmbito deste programa, recebeu dois alunos 
mexicanos no Curso de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Campus Sete Lagoas.  
6  alunos no Programa PEC-G. O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) é 
administrado pelo Ministério de Relações Exteriores, por meio da Divisão de Temas Educacionais, 
e pelo Ministério da Educação, em parceria com Instituições de Ensino Superior em todo o país.  
 
Intercâmbio de Curta duração (um semestre acadêmico ou menos) 
Pesquisa: 2 alunas (Cursos de História e Enfermagem) 
Graduação: 3 alunos (Cursos de Engenharia Química; Engenharia Mecânica e Economia) 
 

4. Assinatura de novos acordos de colaboração internacional 

Em 2014, a UFSJ manteve e assinou os seguintes acordos de cooperação: 

ACORDOS INTERNACIONAIS JÁ ASSINADOS E ATIVOS EM 2014 
1. Hochschule München (Alemanha)  

2. New Mexico State University (USA) 

3. Universidad Libre (Colômbia) 

4. Gund Institute (USA)  

5. Universidad Nacional de Lujan (Argentina) 

6. Universidade de Lisboa (Portugal) 

7. Universidad Mayor (Chile)  

8. Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique) 

9. Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 

10. Medical University of Graz (Áustria) -  



11. Universidad de la Habana (Cuba) 

12. Universidad de Salta (Argentina) 

13. Universidade de Florença (Itália) 

14. Universidad de Concepción (Chile) 

15. Universidade de Buffalo (USA) 

16. Universidade de Bristol Inglaterra) 

17. CIPAV - Centro para a Pesquisa em Sistemas Sustentáveis de Produção Agropecuária 

(Colômbia) 

18. Universidade La Sapienza (Itália) 

19. Universidad de Monterrey (México) 

20. Universidad de La Costa (Colômbia) 

21. Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

22. Universidade de Poitiers (França) 

23. Universidade de Haia (Holanda) 

24. Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 

25. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugal) 

26. Universidade de Coimbra (Portugal) 

27. Ludwig-Maximillians-Universität (Alemanha) 

28. Université Reims Champagne-Ardenne, França 

29. Universidade de Braunshweig (Alemanha) 

30. Universidade do Porto, Portugal 

31. Universidade de Quebéc em Montreal (Canadá) 

32. Universidade de Toulouse, França 

33. Universidad de Jaén, Espanha 

34. Universidade de Albstadt-Sigmaringen (Alemanha)  

35. Limerick Istitute of Technology (Irlanda) 

36. Helmholtz-Zentrum Fur Umweltforschung - UFZ, Alemanha  

37. Soongsil University (Coréia do Sul) 

38. Universidad de Valladolid (Espanha) 

39. Universidad de Santiago (Espanha)  

40. Termo Aditivo Université Reims Champagne-Ardenne, França  

41. Termo Aditivo Jaén (Espanha)  

42. Universidad de Cienfuegos 

ACORDOS INTERNACIONAIS ASSINADOS EM 2014 
1. Royal Danish Academy of Fine Arts (Dinamarca ) 

2. Universidad de Santiago de Compostela (Espanha)  

3. Termo Aditivo - Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 

4. ABIPE (para estágio) 

5. University of Wisconsin-Milwaukee (EUA) 

6. Soongsil University (Coréia) 

7. Universidad do Algarve (Portugal) 

8. Universidad de Valladolid (Espanha) 

9. Santander (para bolsas) 

10. University of Georgia (EUA) 

 Fonte: Assin 
 
 Participação em Programas Internacionais financiados por agências de fomento nacionais e 
internacionais 
A UFSJ participou em 2014 dos seguintes Programas Internacionais, financiados por agências de 
fomento brasileiras e estrangeiras:  
 
BRAFITEC: Programa internacional de graduação sanduíche, desenvolvido em parceria entre a 
UFSJ e a Universidade de Toulouse (França), para a área de Engenharia Mecânica, com 
financiamento da CAPES.  



 
BRANETEC: Programa internacional de graduação sanduíche, desenvolvido em parceria entre a 
UFSJ e a Hague University (Holanda), para a área de Engenharia Química, com financiamento da 
CAPES.  
 
PLI – Programa das Licenciaturas Internacionais (duplo-diploma), financiado pela CAPES e 
desenvolvido em parceria entre a UFSJ com a Universidade de Lisboa (Portugal), para os cursos de 
Química e Biologia. 
 
CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS - CSF 
Desde 2011, quando o CSF foi criado, a UFSJ aderiu ao programa e vem participando de suas 
chamadas públicas. Um número crescente de alunos da UFSJ tem sido contemplado com as bolsas 
deste programa, posicionando a UFSJ como a sétima instituição em Minas Gerais a mais enviar 
alunos no âmbito deste programa. Segundo informações extraídas do site oficial do programa, até o 
ano de 2014 seiscentos e oitenta e cinco (685) alunos da UFSJ foram contemplados com um período 
de intercâmbio e estágio em grandes instituições internacionais:   
 
 Idiomas Sem Fronteiras 
O programa Idiomas Sem Fronteiras, antes Inglês Sem Fronteiras, foi criado no âmbito do programa 
Ciência Sem Fronteiras, pelo Ministério da Educação, com o intuito de oferecer preparo linguístico 
e cultural para os alunos das instituições participantes que desejam realizar um intercâmbio 
acadêmico internacional. A UFSJ aderiu ao programa, constituindo um Núcleo de Idiomas 
(NUCLI) que congrega 8 professores (alunos do Curso de Letras), um coordenador Institucional, 
um Coordenador Pedagógico e duas secretárias (bolsistas-atividade). A cada oferta, são oferecidos 
24 cursos de inglês presenciais. Além das aulas presenciais, o NUCLI/UFSJ aplicou 2.565 provas 
de TOEFL ITP em 2014 e ofereceu palestras, oficinas e mini-cursos aos alunos e servidores da 
UFSJ. Além disso, em 2014, a UFSJ, no âmbito desse programa, passou a atuar também com o 
“Português Sem Fronteiras” (além do “Inglês Sem Fronteiras), oferecendo aulas de Português para 
estrangeiros para os alunos internacionais da UFSJ.     
 
ERASMUS MUNDUS 
Em 2014, a UFSJ passou a participar do Programa Erasmus Mundus, que é um programa de 
cooperação e mobilidade na área de educação superior financiado pela Comissão Europeia e 
implementado pela Agência Executiva para a Educação, o Audiovisual e a Cultura (EACEA). Seus 
principais objetivos são: promover o ensino superior, fomentar as perspetivas de carreira dos 
estudantes e servidores e favorecer a compreensão intercultural. O programa oferece bolsas de 
graduação, pós-doutorado, mestrado, doutorado, pessoal docente/administrativo. 
 

5. Aprovação do Programa FLAGSHIP/Português 

No ano de 2014, como fruto do acordo de colaboração acadêmica entre a UFSJ e a Universidade da 
Geórgia (EUA), e como resultado das visitas das delegações daquela universidade à instituição, a 
UFSJ conseguiu aprovar o acolhimento do Programa FLAGSHIP/Português na instituição.  

   
O Programa FLAGSHIP/Português (PFP), desenvolvido pela Universidade da Geórgia (UGA), visa 
formar alunos estadunidenses através de uma proposta inovadora de Educação Linguística, que 
objetiva capacitar os alunos participantes, desde os anos iniciais de sua graduação, a atingirem uma 
proficiência avançada em Português e criar oportunidades de experiência de estágio internacional 
em outros países, especialmente no Brasil. Este programa, criado em 2011, é o primeiro e o único 
dessa natureza nos Estados Unidos e é financiado pelo Programa Nacional Educativo de Segurança 
dos Estados Unidos (U.S. National Security Education Program). Após um período de estudo da 
língua portuguesa na UGA, os alunos que conseguirem atingir nível de proficiência linguística 



intermediário elevado ganham o período de um ano de intercâmbio acadêmico e estágio 
supervisionado em uma instituição parceira no Brasil. Devido à aprovação do Programa no âmbito 
da UFSJ, a partir de 2015, o programa será desenvolvido em parceria com a UFSJ.   
 

6. Aumento da atratividade da UFSJ para os estrangeiros 

Para aumentar a visibilidade internacional da UFSJ e aumentar a atratividade da instituição para o 
estrangeiro, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

. Divulgação da instituição nas feiras internacionais;  

. Reformulação e aprimoramento da página da ASSIN; 

. Alimentação do banco de ementas em inglês; 

. Atualização do manual do estudante estrangeiro em versão bilíngue: inglês e francês; 

. Atualização dos catálogos institucionais em versão multilíngue: português, inglês e francês; 

. Melhoria dos canais de comunicação da ASSIN, através da reformulação da página e manutenção 
do facebook e twitter institucionais; 
. Institucionalização do Curso de Português para estrangeiros e Cultura Brasileira 

. Oferta de disciplinas em inglês em todos os programas de graduação e pós-graduação da 
instituição.   

7. Aumento significativo de alunos da graduação em intercâmbio internacional 

A assinatura de novos acordos de cooperação internacional e a crescente visibilidade da UFSJ no 
cenário nacional e internacional contribuíram para que mais alunos da UFSJ pudessem se beneficiar 
do intercâmbio internacional. Em 2014, 412 alunos da UFSJ participaram de intercâmbio 
internacional, nas seguintes modalidades:  

PLI - 6 
BRANETEC - 3 
PAINT - 15 
SANTANDER - 5 
Estágios internacionais IAESTE: 6 
Programa do DAAD: 1 

CSF: 376  

8. Participação em Redes e Grupos Internacionais 

Em 2014, a UFSJ participou ativamente dos seguintes grupos e redes que atuam nas Relações 
Internacionais:  

 
FAUBAI – Fórum dos Assessores das Universidades Brasileira para Assuntos Internacionais 
CGRIFES – Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais de Ensino 
Superior 
GCUB – Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 
AULP – Associação de Universidades de Língua Portuguesa 
Rede UNIMINAS – Rede que congrega 15 instituições de Ensino Superior o Estado de Minas 
Gerais 
Grupo Tordesillas – Brasil, Espanha e Portugal 
 
9. Realização do I Seminário de Internacionalização – I SIN 

No ano de 2014, a UFSJ realizou o seu primeiro Seminário de Internacionalização, que ocorreu 
como parte integrante do XII Congresso de Produção Científica e Acadêmica da UFSJ, no período 
compreendido entre 06 a 10 de outubro de 2014. O I SIN teve como objetivo principal criar um 



fórum de discussão sobre o papel da internacionalização na universidade de hoje, perpassando o 
ensino, a pesquisa e a extensão, bem como oferecer uma oportunidade para a apresentação de 
experiências acadêmicas bem-sucedidas de discentes e docentes em instituições estrangeiras e o 
impacto dessas na construção do conhecimento universitário. Dentre as atividades realizadas 
durante o seminário, destacam-se: (1) as palestras proferidas pela Chefe da Divisão de Temas 
Educacionais do Ministério das Relações Exteriores, Conselheira Almerinda Carvalho; pelo Cônsul 
Honorário da França em Belo Horizonte, Sr. Manoel Bernardes; pela Presidente do Núcleo Gestor 
do Programa Idiomas Sem Fronteiras, Dra. Denise de Abreu; pela Presidente da Rede Uniminas, 
Dra. Rita Louback e pelos Assessores de Relações Internacionais da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, entre outras; (2) os mini-cursos oferecidos por 
ETAs da UFSJ e de outras instituições de ensino superior do Brasil; (3) as apresentações de 
intercambistas dos programas Ciência Sem Fronteiras e PAINT; e (4) a apresentação dos programas 
internacionais da UFSJ.    

 
Ainda, a Pró- reitoria de Extensão  participou ativamente da construção do convênio entre a UFSJ e 
a Univeristy of Georgia e está agora envolvida na execução do Flagship Program, primeira ação 
dentro deste convênio. A equipe da PROEX recebe delegações estrangeiras periodicamente, através 
das atividades do Centro Cultural UFSJ, e procura direcionar para os devidos órgãos e para a 
Assessoria para Assuntos Internacionais as diferentes possibilidades de interlocução 
interinstitucional. 
 
Como co-realização ou apoio para a realização de eventos internos e de outras instituições: 
- Painéis Funarte de Regência Coral 
http://www.funarte.gov.br/wp-
content/uploads/2014/03/Informa%C3%A7%C3%B5es_Pain%C3%A9is-Funarte-de-
Reg%C3%AAncia-Coral-2014.pdf  

 Copa Internacional de Mountain Bike 
 XX Festival Brasileiro de Trombonistas  http://abtrombonistas.com.br/ 
 Programa Embaixadores Universitários da França - Mostra de cinema francês 
 II Semana do Desenvolvimento Rural, realizado pela Agrobio Empresa Júnior. 
 Semana de Apoio à Pequena Empresa, realizado pela Dinâmica Empresa Júnior. 
 IV UFSJr – Encontro dos Empresários Juniores da UFSJ, realizado pela CENJE, em 

Divinópolos. http://ufsjr.linkedej.com.br/ 
 
 



5.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados 

5.2.1 Programa Temático  

Quadro 11: A.5.2.1 – Programa Temático 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2030 

Título Educação Básica 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 

a) Global 
PPA 

2012-2015 

b)AcumuladoDotações
/Posições 

 2012 e 2013 

c)Dotação/ 

Posição - 2014 
d) Remanescente         (a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social –
OFSS 

    

Orçamento de Investimentos – OI     

Outras Fontes     

Total     

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014 
(em R$ 
1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  Orçamento de Investimento  

e)Despesa 
Empenhada 

  

f)Despesa 
Liquidada 

g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2014) 

i)Despesa Realizada 
h.1)Processados h.2) Não Processados 

0      

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo j)Posição em 1/01/2014 
k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago m)Valor Cancelado n)Valor a Pagar 

Não processados      

Processados  -    

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 



Dotação 
OFSS R$ 541.097,00 Dotação OI  R$ 0,00 Outras Fontes R$ 0,00 

Fonte: SIAFI Gerencial Fev/15/SEPLO/PPLAN 

 

Quadro 12: A.5.2.1 – Programa Temático 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2032 

Título Educação Superior – Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 

a) Global 
PPA 

2012-
2015 

b)AcumuladoDotações/Posições 

 2012 e 2013 

c)Dotação/ 

Posição - 2014 

d) Remanescente         
(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social –OFSS     

Orçamento de Investimentos – OI     

Outras Fontes     

Total     

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014 
(em R$ 
1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  Orçamento de Investimento  

e)Despesa 
Empenhada 

  

f)Despesa 
Liquidada 

g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2014) 

i)Despesa Realizada 
h.1)Processados h.2) Não Processados 

0      

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo j)Posição em 1/01/2014 
k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago 

m)Valor 
Cancelado 

n)Valora Pagar 

Não processados      

Processados  -    



0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação 
OFSS R$ 109.198.546,00 Dotação OI  R$ 0,00 Outras Fontes R$ 0,00 

Fonte: SIAFI Gerencial Fev/15/ SEPLO/PPLAN 

5.2.1.1 – Análise Situacional 

O quadro não foi preenchido completamente, tendo em vista que a UJ é órgão cujos programas relacionados não apresentam a integralidade alocada 
dos recursos, sendo preenchida somente a linha “Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014”, de acordo com as orientações 
da Portaria-TCU nº 175, de 09/07/2013. 

5.2.2 Objetivo 

Não se aplica, uma vez que a UFSJ não tem a responsabilidade direta em gerir programas temáticos 

5.2.2.1 Análise Situacional  

Não se aplica, conforme informado no item 5.2.2 

5.2.3 Ações 

O quadro 5.2.3.1 não foi preenchido,  pois a UFSJ não tem a seu cargo a execução da integralidade dos valores consignados às ações. Portanto foi 
preenchido somente o quadro A.5.2.3.2, a seguir. 

5.2.3.2 Ações/Subtítulos – OFSS 

Quadro 13: A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 8282                                                                                  Tipo: Atividade 

Descrição  

Iniciativa 

 Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de 
cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de 
recursos humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade. 

Objetivo 
Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede 
federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do 



financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a 
qualificação de recursos humanos. 

Código: 0841 

Programa Código: 2032                    Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0031 16.382.451,00 16.632.451,00 12.999.538,80 8.080.255,88 8.080.255,88 0,00 5.519.282,92 

3072 41.000.000,00  41.000.000,00  500.000,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

7032 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

 0031 Projeto Viabilizado Unidade 08 06 06 

3072 Projeto Viabilizado Unidade 07 02 02 

7032 Projeto Viabilizado Unidade 01 01 01 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

 0031 14.216.911,44 13.728.540,19 471.265,75 Projeto Viabilizado  Unidade 06 

3072 200.00,00 78.472,92 0,00 Projeto Viabilizado  Unidade 02 

7032 0,00 0,00 0,00 Projeto Viabilizado  Unidade 01 

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 



Código 4572                                                                               Tipo: Atividade 

Descrição - 

Iniciativa  - 

Objetivo - 

Programa Código: 2109                    Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0031 460.000,00 460.000,00 297.640,79 286.886,62 286.886,60 0,00 10.774,17  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

 0031 Servidor Capacitado   Unidade 1.000 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

 0031 135.141,59 135.141,59 65,28 Servidor Capacitado Unidade 869 

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro 14: A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 2012                                                                             Tipo: Atividade 

Descrição - 

Iniciativa  - 

Objetivo - 



Programa Código: 2109                    Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0031 5.352.156,00 6.002.156,00 5.815.492,58 5.815.492,58 5.815.492,58 0,00 0,00  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

      

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

       

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro 15: A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 2011                                                                             Tipo: Atividade 

Descrição - 

Iniciativa  - 

Objetivo - 

Programa Código: 2109                    Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 



Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0031 782.832,00 782.832,00 558.629,91 558.629,91 558.629,91 0,00 0,00  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

      

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

      0,00 

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro 16: A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 2010                                                                             Tipo: Atividade 

Descrição - 

Iniciativa  - 

Objetivo - 

Programa Código: 2109                    Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0031 228.000,00 265.000,00 252.350,60 252.350,60 252.350,00 0,00 0,00  



Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

      

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

      0,00 

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro 17: A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 2004                                                                             Tipo: Atividade 

Descrição - 

Iniciativa  - 

Objetivo - 

Programa Código: 2109                    Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0031 2.636.076,00 2.886.076,00 2.711.500,33 2.632.711,51 2.632.711,51 0,00 78.788,52  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 



      

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0031 109.918,49 47.511,11 0,00 - - 0,00-- 

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro 1: A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20RJ                                                                                Tipo: Atividade 

Descrição 

Incentivo e promoção da formação inicial e continuada para a Educação Básica nas modalidades presencial e a distância; 
desenvolvimento de programas, cursos, pesquisas, estudos, projetos, avaliações, mobilidade nacional e internacional de 
profissionais do magistério e de estudantes de nível superior, por meio de apoio técnico, pedagógico e financeiro, inclusive ao 
sistema Universidade Aberta do Brasil UAB, visando à melhoria da qualidade do ensino, considerando programas específicos para 
população indígena, do campo e quilombola; a formação para a docência intercultural; o ensino da história e cultura indígena, afro-
brasileira e africana; o atendimento educacional especializado; a educação de jovens e adultos; a educação em direitos humanos; a 
sustentabilidade socioambiental; as relações étnico-raciais e de gênero; a diversidade sexual; e a política da educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva. 

Iniciativa 

 Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de profissionais e a pesquisa, a 
produção e a disseminação de conhecimento na educação básica, com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades 
presencial e à distância, considerando programas específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a 
formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, afrobrasileira e africana, o 
atendimento educacional especializado, a alfabetização e letramento, a educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, 
a educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e 
direitos da criança e do adolescente 

Objetivo 

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da educação, apoiando 
e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade 
e as relações democráticas de trabalho.                 

Programa Código: 2030                    Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 



Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0031  541.097,00 541.097,00   250.958,73  161.086,54 63.546,00  97.540,54 89.872,19  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

 0031  Pessoa Beneficiada       Unidade  190  

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

 0031 231.210,00 231.210,00 0,00  Pessoa Beneficiada   Unidade   160 

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro 19:A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 4002                                                                               Tipo: Atividade 

Descrição 

Apoio financeiro a projetos educacionais apresentados pelas Instituições de Ensino Superior que contribuam para a democratização 
do ensino superior, por meio de ações que possibilitem o ingresso, a permanência e o sucesso dos estudantes, considerando as 
especificidades de cada população tais como: do campo, índigenas, quilombolas, afrodescendentes e pessoas com deficiência. 
Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de 
assistência estudantil, inclusive para estudantes estrangeiros, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o 
acesso, permanência e bom desempenho do estudante de ensino superior. 

Iniciativa 

 Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na educação superior, em instituições públicas e 
privadas, inclusive por meio de financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da 
equidade e da inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, 
afrodescendentes e das pessoas com deficiência 

Objetivo 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal 
de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento 
estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos 
humanos. 

Programa Código: 2032                   Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 



Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0031  7.160.416,00  7.160.416,00 3.789.212,04 3.232.964,68 3.026.777,15  206.187,53 556.247,36  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

 0031  Benefício Concedido       Unidade  13.495 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

 0031 2.921.447,29 2.715.723,57 35.470,85 Benefício Concedido   Unidade   12.613 

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro 20:A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20RK                                                                               Tipo: Atividade 

Descrição 

Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de 
Educação Superior, além de definir, elaborar, implantar e desenvolver cursos e programas de formação educacional na modalidade de 
educação a distância; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; pagamento de contribuições e anuidades a 
organismos nacionais e internacionais; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação, 
reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da 
legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico, veículos, equipamentos e redes; capacitação de recursos humanos; 
prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem 
como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. 

Iniciativa 

 Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em 
consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, 
e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade. 



Objetivo 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de 
educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, 
promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. 

Programa Código: 2032                    Tipo: Temático 

Unidade 
Orçamentária 

 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os Não Processados 

 0031 38.996.370,00  40.996.370,00 24.286.815,15 20.826.616,49 20.857.036,1  30.419,65 3.460.200,66  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

 0031  Estudante Matriculado       Unidade  19.044 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

 0031 17.287.502,38 15.290.958,03 100.958,09 Estudante Matriculado   Unidade 21.771 

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro 21:A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 6328                                                                             Tipo: Atividade 

Descrição 

Definição, elaboração, implantação e desenvolvimento de cursos e programas de formação educacional na modalidade de educação a 
distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior prioritariamente para 
professores e profissionais da educação básica,com implantação de polos regionais ou diretamente. Aquisição e instalação de 
equipamentos e de redes; capacitação de docentes e pessoal envolvidos com os cursos; criação de currículos específicos, respectivos 
conteúdos, material instrucional e metodologias de ensino a distância. 



Iniciativa 

Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na educação superior, em instituições públicas e privadas, 
inclusive por meio de financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade e da 
inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com 
deficiência. 

Objetivo 

 Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de 
educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, 
promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. 

Programa Código: 2032                    Tipo: Temático 

Unidade 
Orçamentária 

 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os Não Processados 

 0031 50.000,00 50.000,00 25.000,00 19.776,60 19.776,60 0,00 5.223,40  

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

 0031 Vaga Ofertada   Unidade 2.770 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

 0031 0,00 0,00 0,00    

Fonte: SEPLO/PPLAN 

Quadro 22:A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20GK                                                                               Tipo: Atividade 

Descrição Desenvolvimento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão na gradução e na pós-graduação; implementação de ações 



educativas e culturais; realização de cursos de formação e qualificação de recursos humanos; desenvolvimento de projetos de 
formação e aperfeiçoamento com a participação de profissionais de área de saúde, inclusive supervisores, tutores e preceptores; 
Incentivo e promoção de ações de integração ensino-serviço-comunidade, em cenários de aprendizagem vinculados ao SUS; Apoio 
à implantação de novas diretrizes curriculares de cursos de graduação no âmbito das IES públicas; promoção de congressos, 
seminários e simpósios científicos e culturais; e demais atividades inerentes às ações de ensino, pesquisa e extensão. Apoio à 
melhoria da infraestrutura de ensino, de pesquisa e de extensão; à aquisição de insumos para laboratórios; à melhoria das condições 
de funcionamento de cursos e bibliotecas; à promoção e participação em eventos científicos; à edição de obras científicas e 
educacionais; e apoio à permanência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo no exterior. Apoio a iniciativas que visem à 
consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão; a vivência social e comunitária e a integração entre a Instituição de Ensino Superior e a comunidade. 
Formação de grupos tutoriais de alunos visando a otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre a atividade 
acadêmica com a futura atividade profissional, melhorando as condições de ensino-aprendizagem. 

Iniciativa 

Concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterior, para a formação, valorização e capacitação de recursos 
humanos e para promover cooperação internacional no Sistema Nacional de Pós-Graduação, em áreas de interesse nacional e 
regional, inclusive formação de professores, garantida equidade étnico-racial e de gênero 

Objetivo 

 Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para a 
melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao 
desenvolvimento sustentável do Brasil. 

Programa Código: 2032                    Tipo: Temático 

Unidade 
Orçamentária 

 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo:(     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0031 2.659.309,00 2.659.309,00 1.868.406,62 1.755.482,03 1.755.482,03 0,00 217.293,89  

 400.000,00 400.000,00 400.000,00 295.632,73 295.632,73   

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

 0031  Iniciativa Apoiada     138  Unidade  146 

3132  Iniciativa Apoiada     01  Unidade  01 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 



Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

 0031 523.543,26 497.292,31 220,91 Iniciativa Apoiada   Unidade 138 

Fonte: SEPLO/PPLAN 
 

5.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados – OFSS  

Não se aplica, pois a UFSJ é uma instituição de administração indireta sem a competência para ações não previstas na LOA. 

5.2.3.4 Ações - Orçamento de Investimento  - OI  

Não se aplica, pois a UFSJ é uma instituição de administração indireta sem a competência para ações não previstas no Orçamento de Investimento.



5.2.3.5 Análise Situacional   

Em função do processo de expansão que contribui com a diversificação da oferta de cursos em 
consonância com as necessidades do mundo do trabalho, que otimiza a capacidade das estruturas 
físicas  para a promoção da pesquisa, do ensino e a da extensão,  observar-se  no contexto geral, que as 
metas físicas foram cumpridas com bom desempenho, contribuindo para o desenvolvimento dos 
programas, projetos de ensino, pesquisa e extensão; com a implementação de ações educativas e 
culturais, visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade. 

 
Apesar dos esforços desempenhados, grande parte da execução aconteceu próximo ao encerramento do 
exercício, o que justifica o volume de inscrição de Restos a Pagar em algumas ações. 

5.3 Outros Resultados da Gestão 

Não se aplica, de acordo com a estrutura do e-contas. 

 5.4 Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho  

(PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134, DE 04/12/2013. CONTEÚDO ESPECÍFICO POR 
UNIDADE JURICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS -67 INSTITUIÇÕES FEDERAIS 
DE ENSINO SUPERIOR (IFES) -67.1 Indicadores de Desempenho das IFES nos Termos da Decisão 
TCU nº 408/2002 – Plenário e Modificações Posteriores)  

Quadro 23: B.66.1 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 

INDICADORES 

PRIMÁRIOS 

EXERCÍCIOS 

2014 2013 2012 2011 2010 

Custo Corrente com HU 

(Hospitais Universitários) 
- - - - - 

Custo Corrente sem HU 

(Hospitais Universitários) 
165.136.506,58 156.151.921,83 132.211.313,43 113.479.368,27 101.787.704,69 

Número de Professores 

Equivalentes 
685,50 759 702,50 593,50 493,50 

Número de Funcionários 

Equivalentes com HU 

(Hospitais Universitários) 
998,70 829,20 747,7 702,6 638 

Número de Funcionários 

Equivalentes sem HU 

(Hospitais Universitários) 
998,70 829,20 747,7 702,6 638 

Total de Alunos 

Regularmente Matriculados 

na Graduação (AG) 
11.509,5 11.314,50 10.071 9.568,50 6.765 

Total de Alunos na Pós-

graduação stricto sensu, 

incluindo-se alunos de 

mestrado e de doutorado 

(APG) 

617 509 276 469 337 

Alunos de Residência 

Médica (AR) 
13 28 - - - 



Número de Alunos 

Equivalentes da Graduação 

(AGE) 
15.178 11.190 8.334 4.634 4.841 

Número de Alunos da 

Graduação em Tempo 

Integral (AGTI) 
7.526 5.894 4.890 10.217 8.160 

Número de Alunos da Pós-

graduação em Tempo 

Integral (APGTI) 
1.234 1.018 552 938 674 

Número de Alunos de 

Residência Médica em 

Tempo Integral (ARTI) 
26 - - - - 

Fonte: SEPLO/ PPLAN 

Quadro 24:B.66.2 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002 

Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P 
EXERCÍCIOS 

2014 2013 2012 2011 2010 

Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente - - - - - 

Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente 10.046,11 12.762,14 15.280,88 13.149,56 11.522,24 

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 12,82 9,14 7,59 9,39 11,17 

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente 
com HU 

8,80 7,76 7,13 7,93 8,64 

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente 
sem HU 

8,80 7,76 7,13 7,93 8,64 

Funcionário Equivalente com HU / Professor 
Equivalente 

1,46 1.18 1,06 1,18 1,29 

Funcionário Equivalente sem HU / Professor 
Equivalente 

1,46 1.18 1,06 1,18 1,29 

Grau de Participação Estudantil (GPE) 0,65 0,52 0,51 0,58 0,72 

Grau de Envolvimento Discente com Pós-
Graduação (CEPG) 

0,05 0,04 0,03 0,06 0,05 

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 3,48 3,24 3,20 3,27 3,25 

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,41 4,39 4,24 4,21 4,21 

Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 50,08 41,89 58,56 25,22 77,16 

Fonte: SEPLO/ PPLAN 

5.4.1 Informações e Indicadores sobre o Desempenho Operacional 

Não se aplica, de acordo com a estrutura do e-contas. 



5.4.2  Análise dos Resultados dos Indicadores de Desempenho das IFES  

Quadro 25: Análise Crítica dos Quadros B.66.1 e B.66.2 

Indicadores Exercício 
2013 

Exercício 
2014 

Variação Motivo da Variação Apresentada 

Custo Corrente sem HU / Aluno 
Equivalente 

12.762,14 10.294,65 

  
-23,97% 

Verificou-se um decréscimo do custo 
relativo ao aluno equivalente devido 
ao aumento do número de vagas 
ofertadas (abertura de novos cursos e 
duas entradas anuais). 

Aluno Tempo Integral / Professor 
Equivalente 

9,14 12,82 

  
40,26%  

Mesmo com o crescimento do número 
de alunos, também aumentou o 
número de docentes, porém, não na 
proporção ideal relativo ao número de 
alunos.  

Aluno Tempo Integral / 
Funcionário Equivalente sem HU 

7,76 8,80 

  
  
13,40%  

Mesmo com o crescimento do número 
de alunos, também aumentou o 
número de técnicos administrativos, 
porém, não na proporção ideal 
relativo ao número de alunos. Vale 
salientar que a UFSJ possui um dos 
menores índices entre as IFES. 

Funcionário Equivalente sem HU / 
Professor Equivalente 

1,18 1,46 

  
23,73%  

Diante das análises acima, verificou-
se que a contratação de técnicos 
administrativos no período foi 
superior à contratação de docentes.   

Grau de Participação Estudantil 
(GPE) 

0,52 0,65 
  
25,00%  

Verificou-se um crescimento deste 
indicador devido ao aumento de oferta 
de cursos e vagas. 

Grau de Envolvimento Discente 
com Pós-Graduação (CEPG) 

0,04 0,05 

  
25,00%  

Verificou-se um crescimento deste 
indicador devido ao aumento do 
número de programas de pós-
graduação na instituição.  

Conceito CAPES/MEC para a 
Pós-Graduação 

3,24 3,48 

  
7,50%  

Em função do crescimento do 
número de programas de pós-
graduação que receberam nota 3 da 
CAPES e que ainda não foram 
avaliados, verificou-se um 
significativo aumento deste indicador. 

Índice de Qualificação do Corpo 
Docente (IQCD) 

4,39 4,41 

  
0,45%  

Nas contratações de docentes a 
instituição exige grau de doutorado 
em seus concursos públicos o que 
contribuiu para o crescimento neste 
indicador.  

Taxa de Sucesso na Graduação 
(TSG) 

41,89 44,07 

5,20%  Trata-se de indicador que a instituição 
vem trabalhando exaustivamente, 
através de ações implantadas como 
programa de auxílio aos estudantes 
repentes, o que contribuiu para o 
crescimento deste indicador.  

Fonte: PPLAN 



5.5 Informações sobre Custos de Produtos e Serviços   

A UFSJ trabalhou de 1996 até meados de 2014 com um sistema interno denominado Sistema de 
Serviços Gerais – SISERGE, que abrangia os registros das receitas e despesas com ênfase no controle 
orçamentário, patrimonial e de fornecedores, sem, no entanto, considerar a apuração de custos. 
Portanto, não há informações para o preenchimento do quadro A.5.5 – Variações de Custos. 

 



6 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENÁRIA E FINANCEIRA 

Os itens deste capítulo que não se aplicaram à UFSJ foram: 

 O quadro A.6.1.2.1, Movimentação Ordinária Interna por Grupo de Despesa, não foi 
preenchido, pois a UFSJ tem apenas um órgão e UG/Gestão;  

 6.1.3.2 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados 
Diretamente pela UJ, pelo fato da UFSJ ser a única jurisdicionada a ter as despesas 
concernentes suportadas por créditos originários; 

 6.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – valores 
executados Diretamente pela UJ, pelo fato da UFSJ ser a única jurisdicionada a ter as 
despesas concernentes suportadas por créditos originários; 

 6.5 Informações sobre Transferência de Recursos, pois a UFSJ não realiza transferência de 
recursos, somente atua com descentralização de crédito.  

Os itens que não tiveram conteúdo foram: 

 6.3 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos;   

 6.7 Renúncias sob a Gestão da UJ.  

6.1 Programação e Execução das Despesas 

6.1.1 Programação das Despesas 

Quadro 26:A.6.1.1 – Programação de Despesas 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 2 – Juros e Encargos da Dívida 3- Outras Despesas 
Correntes 

DOTAÇÃOINICIAL   139.665.619,00  0,00   75.781.872,00 

CRÉDIT
OS 

Suplementares   29.213.812,00  0,00   939.000,00 

Especiais 
Abertos 0,00  0,00 0,00 

Reabertos 0,00  0,00 0,00 

Extraordinários 
Abertos  0,00  0,00  0,00 

Reabertos  0,00  0,00  0,00 

Créditos Cancelados  0,00  0,00  4.000.000,00 

Outras Operações       

Dotação final 2014 (A)  168.879.431,00  0,00  72.720.872,00 

Dotação final 2013(B)  144.247.656,00  0,00  49.817.248,00 

Variação (A/B-1)*100  17,08  0,00 45,98 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Capital 

9 - Reserva de 
Contingência 4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6 - Amortização 

da Dívida 

DOTAÇÃO NICIAL  41.309.688,00  0,00  0,00  0,00 

CRÉDIT
OS 

Suplementares  6.250.000,00  0,00  0,00 0,00  

Especiais 
Abertos 0,00  0,00  0,00  0,00 

Reabertos 0,00  0,00  0,00  0,00 

Extraordinários 
Abertos  0,00  0,00  0,00  0,00 

Reabertos  0,00  0,00  0,00  0,00 

Créditos Cancelados  0,00  0,00  0,00  0,00 



Outras Operações         

Dotação final 2014 (A)  47.559.688,00  0,00  0,00  0,00 

Dotação final 2013(B)  34.377.549,00  0,00  0,00  0,00 

Variação (A/B-1)*100  38,35  0,00  0,00  0,00 

 Fonte: SIAFI  Gerencial 

6.1.1.1 Análise Crítica 

A UFSJ encerrou o exercício realizando as ações previstas e executando o orçamento dentro da 
programação preservando a compatibilidade das dotações orçamentárias em relação às necessidades 
de crédito da Instituição. 

 
Porém, para a conclusão do processo de expansão existem obras planejadas que serão licitadas de 
acordo com liberação de recursos orçamentários para investimento. 
 
Torna-se necessário a revisão dos recursos orçamentários destinados às ações de manutenção em 
função da ampliação de sua estrutura física.  

6.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa  

O Quadro A.6.1.2.1, Movimentação Ordinária Interna por Grupo de Despesa, não foi preenchido, 
pois a UFSJ tem apenas um órgão e UG/Gestão. 

As unidades que possuem apenas uma UO na sua estrutura e que essa UO não represente outra UJ 
não preencherão o quadro de movimentações internas visto que não devem ser informadas as 
movimentações internas entre as UG associadas à UJ. Exemplo, o caso da Universidade Federal de 
Lavras que possui apenas uma UO (26263), e que não exista outra UJ em seu âmbito (da UO).  
Nesses casos não há necessidade de a referida instituição registrar as provisões (movimentações de 
crédito internas) que ela realiza para os seus campi, uma vez que são "movimentações internas entre 
as UG associadas à UJ". 

Quadro 27  :A.6.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 154069 154043 12364203220RK0031  0,00  0,00   2.303,60 

Concedidos 154069 154046 12364203220RK0031  0,00  0,00  10.480,20 

Concedidos 154069 153325 12364203220RK0031  0,00  0,00  1.276,00 

Concedidos 154069 153062 12364203220RK0031  0,00  0,00  21.648,60 

Concedidos 154069 154051 12364203220RK0031  0,00  0,00  13.787,60 

Concedidos 154069 153115 12364203220RK0031  0,00  0,00  6.386,60 

Concedidos 154069 153036 12364203220RK0031  0,00  0,00  2.488,20 

Concedidos 154069 153050 12364203220RK0031  0,00  0,00  1.531,20 

Concedidos 154069 153028 12364203220RK0031  0,00  0,00  4.338,40 

Concedidos 154069 153015 12364203220RK0031  0,00  0,00  1.800,00 

Concedidos 154069 154045 12364203220RK0031  0,00  0,00  900,00 

Concedidos 154069 153061 12364203220RK0031  0,00  0,00  10.406,20 

Concedidos 154069 153160 12364203220RK0031  0,00  0,00  1.800,00 

Concedidos 154069 153032 12364203220RK0031  0,00  0,00  9.959,60 

Concedidos 154069 154049 12364203220RK0031  0,00  0,00  2.360,60 

Concedidos 154069 153114 12364203220RK0031  0,00  0,00  3.317,60 



Concedidos 154069 153030 12364203220RK0031  0,00  0,00  4.976,40 

Concedidos 154069 153292 12364203220RK0031  0,00  0,00  2.041,60 

Concedidos 154069 153056 12364203220RK0031  0,00  0,00  1.914,00 

Concedidos 154069 154040 12364203220RK0031  0,00  0,00  957,00 

Concedidos 154069 153079 12364203220RK0031  0,00  0,00  2.998,60 

Concedidos 154069 158414 12364203220RK0031  0,00  0,00  1.020,80 

Concedidos 154069 154048 12364203220RK0031  0,00  0,00  957,00 

Concedidos 154069 158123 12364203220RK0031  0,00  0,00  1.020,80 

Concedidos 154069 153289 12364203220RK0031  0,00  0,00  2.041,60 

Concedidos 154069 153121 12364203220RK0031  0,00  0,00  4.083,20 

Concedidos 154069 158122 12364203220RK0031  0,00  0,00  1.350,00 

Concedidos 154069 158416 12364203220RK0031  0,00  0,00  2.041,60 

Concedidos 154069 158151 12364203220RK0031  0,00  0,00  2.041,60 

Concedidos 154069 153280 12364203220RK0031  0,00  0,00  957,00 

Recebidos 24901  154069 19572202129970001  0,00  0,00  117.000,00  

Recebidos 26101 154069 12364203220GK0001 0,00  0,00  28.867,30 

Recebidos 26101 154069 12364203240050001 0,00  0,00  450.791,49 

Recebidos 26101 154069 12364203282820001 0,00  0,00  1.903.888,50 

Recebidos 26234 154069 12364203220RK0032 0,00  0,00  2.574,73 

Recebidos 26254 154069 12364203220RK0031 0,00  0,00  503,51 

Recebidos 26255 154069 12364203220RK0031 0,00  0,00  8.975,40 

Recebidos 26257 154069 12363203120RL0031 0,00  0,00  3.890,75 

Recebidos 26260 154069 12364203220RK0031 0,00  0,00  719,31 

Recebidos 26276 154069 12364203220RK0051 0,00  0,00  879,16 

Recebidos 26277 154069 12128210945720031 0,00  0,00  3.600,00 

Recebidos 26277 154069 12364203282820031 0,00  0,00  1.200,00 

Recebidos 26282 154069 12364203220RK0031 0,00  0,00  1.994,35 

Recebidos 26291 154069 12364203204870001 0,00  0,00  285.706,74 

Recebidos 26291 154069 123682203020RJ0001 0,00  0,00  2.494.399,99 

Recebidos 26409 154069 12363203120RL0031 0,00  0,00  5.325,00 

Recebidos 36901 154069 10128201520YD0001 0,00  0,00  71.624,57 

Recebidos 42101 154069 13392202720ZF0001 0,00   0,00   149.410,00 

Origem da 
Movimentação 

UG  
Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – 
Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6 – Amortização 
da Dívida 

Concedidos 24901  154069  19572202129970001  479.314,13  0,00  0,00  

Recebidos 26101  154069  12364203220GK0001  31.948,71  0,00  0,00  

Recebidos 26101 154069  12364203282820001  572.581,70 0,00  0,00  

Recebidos 26291 154069  12364203220GK0001  548.469,54 0,00  0,00  

Recebidos 26291 154069  1236822030RJ0001 134.242,90 0,00  0,00  

Recebidos 44101 154069  18541201820TS0001 80.000,00 0,00  0,00  
    Fonte:  SIAFI  Gerencial   

6.1.3 Realização da Despesa  

6.1.3.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total   

Quadro 28: A.6.1.3.1 – Despesas Por Modalidade De Contratação – Créditos Originários – Total 

Unidade Orçamentária:  Código UO: 154069 UGO: 154069 

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga 



2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 17.817.641,01  26.218.910,84  17.816.379,22  15.676.900,24  

a)    Convite 228.609,62 30.637,29 228.609,62 29.256,42 

b)    Tomada de Preços   20.220,75   20.220,75 

c)     Concorrência 2.210.338,28 3.754.417,48 2.210.338,28 3.724.678,52 

d)    Pregão 14.596.772,44 12.079.007,21 14.595.510,65 11.902.744,55 

e)     Concurso 460.960,00   460.960,00   

f)     Consulta         

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas 320.960,67 10.334.628,11 320.960,67   

2.     Contratações Diretas (h+i) 5.175.786,39  4.798.321,97  4.972.922,90  3.719.686,65  

h)     Dispensa 3.718.544,19 3.294.971,08 3.515.680,70 2.342.259,27 

i)    Inexigibilidade 1.457.242,20 1.503.350,89 1.457.242,20 1.377.427,38 

3.     Regime de Execução Especial 50.210,00  43.516,40  50.210,00  43.516,40  

j)      Suprimento de Fundos 50.210,00 43.516,40 50.210,00 43.516,40 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 165.182.198,08  138.091.971,84  161.360.801,88  136.586.283,17  

k)      Pagamento em Folha 164.414.906,49 137.330.229,71 160.593.510,29 135.824.541,04 

l)    Diárias 767.291,59 761.742,13 767.291,59 761.742,13 

5.     Outros 20.133.147,36 17.815.245,82 19.793.964,22 17.642.966,00 

6.     Total (1+2+3+4+5) 208.358.982,84  186.967.966,87  203.994.278,22  173.669.352,46  

Fonte: SIAFI/DIFIN 

6.1.3.2 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados 
Diretamente pela UJ   

Não se aplica pelo fato da UFSJ ser a única jurisdicionada a ter as despesas concernentes suportadas 
por créditos originários. 

 



6.1.3.3 Despesa por Grupo e Elemento de Despesa – Crédito Originário – Total   

Quadro 29:A.6.1.3.3 – Despesas por grupo e elemento de despesa – Créditos Originários – Total 

Unidade Orçamentária:  Código UO: 154069 UGO: 154069 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Vencimentos e Vantagens fixas 122.074.154,86 100.325.923,44 122.074.154,86 100.325.923,44     120.308.507,94 99.456.645,21 

Obrigações Patronais 22.514.904,79 19.233.411,35 22.514.838,80 19.233.411,35 65,99   20.466.801,20 19.002.541,70 

Aposentadorias 15.490.172,52 12.653.270,97 15.490.172,52 12.653.270,97     15.490.172,52 12.442.873,40 

Demais elementos do grupo 4.335.943,40 4.622.570,21 4.335.740,31 4.622.570,21 203,09   4.328.028,63 4.427.253,99 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

Locação de Mão de Obra 10.917.860,06 12.186.989,14 10.696.809,55 9.668.245,86 221.050,51 2.518.743,28 10.695.547,76 9.526.813,64 

Serviços Pessoa Jurídica 6.794.472,78 9.873.830,35 6.000.106,74 5.063.980,22 794.366,04 4.809.850,13 5.779.168,25 4.673.548,10 

Auxílio a estudantes 6.024.580,48 7.720.552,74 5.547.944,19 5.125.767,62 476.636,29 2.518.743,28 5.359.831,66 5.125.767,62 

Demais elementos do grupo 16.744.238,94 17.755.845,18 16.369.779,97 14.984.503,04 374.458,97 2.771.342,14 16.236.784,36 14.104.517,51 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2.014,00 2.013,00 2.014,00 2.013,00 2.014,00 2.013,00 2.014,00 2.013,00 

Obras e Instalações 6.238.760,09 17.913.217,61   3.913.307,72 3.538.974,12 13.999.909,89   3.882.187,89 

Equipamentos e material 
permanente 6.115.290,72 7.961.683,28   545.644,59 4.712.878,05 

7.416.038,69   530.316,66 

Indenizações e Restituições 1.208.680,00               

Demais elementos do grupo 37.876,66 1.516.665,20 18.557,26 1.660,00 19.319,40 1.515.005,20 18.557,26 1.660,00 

5. Inversões Financeiras                 



1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

Fonte: SIAFI/DIFIN 

6.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ   

Não se aplica pelo fato da UFSJ ser a única jurisdicionada a ter as despesas concernentes suportadas por créditos originários. 

6.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

Quadro 30: A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação  Valores em R$1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 726.115,77 715.694,93 724.728,97 707.443,90 

a)    Convite         

b)    Tomada de Preços         

c)     Concorrência         

d)    Pregão 726.115,77 715.694,93 724.728,97 707.443,90 

e)     Concurso         

f)     Consulta         

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas         

2.     Contratações Diretas (h+i) 858.164,06 3.088.812,93 858.164,06 3.087.013,43 

h)     Dispensa 470.548,33 3.000.052,53 470.548,33 2.998.263,71 

i)    Inexigibilidade 387.615,73 88.760,40 387.615,73 88.749,72 



3.     Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 

j)      Suprimento de Fundos         

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 526.164,05 242.402,10 526.164,05 242.402,10 

k)      Pagamento em Folha         

l)    Diárias 526.164,05 242.402,10 526.164,05 242.402,10 

5.     Outros 622.146,37 3.396.953,10 619.725,67 3.396.172,10 

6.     Total (1+2+3+4+5) 2.732.590,25 7.443.863,06 2.728.782,75 7.433.031,53 

Fonte: SIAFI/DIFIN 

6.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação  

Quadro 31: A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Nome 1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

Serviços Pessoa Jurídica 2.592.879,87 646.759,02 947.564,09 580.291,97 1.645.315,78 66.467,05 947.564,09 580.281,29 

Passagens e Despesas de 
Locomoção 696.537,42 234.016,28 385.939,53 128.526,41 310.597,89 105.489,87 385.113,35 127.939,64 

Locação de Mão de Obra 635.160,00 1.062.908,00 227.619,62 534.075,67 407.540,38 528.832,33 227.619,62 529.532,52 

Demais elementos do grupo 1.471.169,52 838.343,65 1.171.467,01 668.800,91 299.702,51 169.542,74 1.168.485,69 664.898,80 



DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2.014,00 2.013,00 2.014,00 2.013,00 2.014,00 2.013,00 2.014,00 2.013,00 

Equipamentos e Mat.Permanente 1.780.601,30 3.157.031,19   32.168,10 1.780.601,30 3.124.863,09   30.379,28 

Indenizações e Restituições   3.000.000,00   3.000.000,00   0,00   3.000.000,00 

Aquisição de Imóveis   2.500.000,00   2.500.000,00       2.500.000,00 

Demais elementos do grupo   887.643,46       887.643,46     

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

Fonte: SIAFI/DIFIN 

6.1.3.7 Análise Crítica da Realização da Despesa   

As despesas por dispensa de licitação ocorram devido ao grande volume de recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica oriundos de órgãos 
de fomento,  tais como o Pró-equipamentos, programa instituído pela CAPES, que tem como objetivo a instrumentalização dos laboratórios de 
pesquisa. 

 
Despesas com processos de credenciamento, bem como a expansão e a ampliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu que exigiram esforços 
voltados para o investimento na montagem de laboratórios de pesquisa e em aquisições de equipamentos importados, acarretaram o aumento das 
despesas com inexigibilidade. 



6.2 Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda   

Quadro 32 :A.6.2 – Despesas com Publicidade 

Publicidade 
Programa/Ação orçamentária Valores 

empenhados 
Valores pagos 

Institucional  --- --- --- 

Legal 12364203220RK0031 333.820,16  333.820,16  

Mercadológica  --- --- --- 

Utilidade pública  --- --- --- 

Fonte: SIAFI/PPLAN 

6.3  Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos   

Não há informação a respeito. 

6.4  Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores    

Quadro 33:A.6.4 - Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores Uo 26285               

Restos a Pagar não Processados                                    Valores em R$ 1,00 

Ano de 
Inscrição 

Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 40.508.686,29  32.835.548,83  197.537,48  7.475.599,98  

2012 6.112.854,89  4.199.068,91  356.308,82  1.557.477,16  

2011 1.074.314,38  15.853,71  440.704,42  617.756,25  

2010 21.970,87      21.970,87  

Restos a Pagar Processados  
Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 2.974.817,83  2.966.196,56  7.762,91  858,36  

2012 179.931,93  167.748,03  12.183,90  0,00  

2011 5.501,40  3.567,61  1.933,79  0,00  

2010 3.522,70    3.522,70  0,00  

Fonte: SIAFI/DIFIN 

6.4.1 Análise Crítica  

Devido à adequação dos espaços físicos administrativos e acadêmicos para atender a expansão 
universitária, foram necessárias obras e reformas contendo projetos específicos.  Primeiramente 
providenciou o processo licitatório para contratação de empresa que iria elaborar os projetos 
executivos de engenharia para as obras. Posteriormente, licitou-se com o objetivo de contratar uma 
empresa para a execução das obras. 

 
Por conseqüência, as licitações foram realizadas, praticamente, no limiar dos prazos referentes ao 
encerramento do exercício, acarretando valores consideráveis referentes a Restos a Pagar. 
A Universidade adota o sistema de acompanhamento e monitoramento dos Restos a Pagar não 
processado por meio de encontros entre as áreas envolvidas pelo controle dos Restos a Pagar e as 
Áreas Demandantes, buscando, junto aos fornecedores, o cumprimento de suas obrigações.  



6.5 Informações sobre Transferência de Recursos  

Não se aplica, pois a UFSJ não realiza transferência de recursos, somente atua com descentralização 
de crédito.  

6.5.1 Integridade das Informações dos Contratos e Convênios nos Sistemas Estruturantes da 
Administração Pública Federal (Alimentação SIASG E SICONV)   

Quadro 34 :A.11.5 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, Cláudio Sérgio Teixeira de Souza, CPF n° 423.856.366-20, Pró-reitor de 
Planejamento e Desenvolvimento, exercido na Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as 
informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o 
exercício de 2014 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no 
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece a 
LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

São João del- Rei, 30 de abril de 2015. 

Cláudio Sérgio Teixeira de Souza  

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento 

6.6 Suprimentos de Fundos   

6.6.1 Concessão de Suprimentos de Fundos   

Quadro 35 : A.6.6.1 – Concessão de Suprimentos de Fundos                                                   

 Valores em R$ 1,00 

Exercício 
Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI 

Meio de Concessão 
Valor do 

maior limite 
individual 
concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade Valor Total Quantidade Valor Total 

2014 

154069 UFSJ     27 50.210,00  5.000,00  

              

2013 

154069 UFSJ     25 43.516,40 5.000,00  

              

2012 

154069 UFSJ     24 33.787,76 5.000,00  

              

Fonte: Conta contábil 199962400/DIFIN 

6.6.2 Utilização de Suprimentos de Fundos   

Quadro 36: A.6.6.2 – Utilização de Suprimento de Fundos 

Exercício 

Unidade Gestora (UG) do 
SIAFI 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 

Total (a+b) 
Código Nome ou Sigla Quantidade 

Valor 
Total 

Quantidade 
Valor dos 
Saques (a) 

Valor das 
Faturas (b) 



2014 

154069 UFSJ     58 7.395,41 42.814,59 50.210,00  

              0,00  

2013 

154069 UFSJ     72 8172,49 35343,91 43.516,40  

              0,00  

Fonte: Conta contábil 199962401/DIFIN 

6.6.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos  

Quadro 37 : A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 

Unidade 
Gestora (UG) 

do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código 

Nome 
ou 

Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

      

01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 3.350,93 

04 - Gas e outros materiais engarrafados 340,00 

06 - Alimentos para animais 990,30 

07 - Generos de Alimentação 1.503,00 

08 - Animais para pesquisa e abate 560,50 

16- Material de Expediente 653,80 

18 - Materiais e Medicamentos p/ uso veterinário 628,40 

154069 UFSJ 339030 22 - Material de Limpeza e prod. De Higienização 203,28 

      

24 - Material p/ Manutenção de Bens Imoveis 
Instalações 19.448,22 

25 - Material p/ Manutenção de Bens Moveis 2.237,24 

26 - Material Eletrico e Eletronico 777,00 

42 - Ferramentas 70,00 

96 - Material de Consumo - Pgto Antecipado 29,55 
  

    

  

05 - Serviços Tecnicos Profissionais 9.462,08 

12 - Locação de Máquinas e Equipamentos 300,00 

16 - Manutenção e Conserv. De Bens Imoveis 2.401,00 

17 - Manut. E Conserv. De Maquinas e Equipamentos 1.260,20 

18 - Serviços de Estacionamento de Veiculos 220,75 

154069 UFSJ 339039 19 - Manutenção e Conserv. De Veículos 80,00 

    

  

21 - Manutenção e Conserv. De Estradas e Vias 3.789,50 

47 - Serviços de Comunicação em Geral 800,00 

63 - Serviços Gráficos e Editoriais 822,00 

83 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 2,25 

96 - Outros Serviços de Terceiros PJ pgto Antecipado 280,00 

Fonte: SIAFI



6.6.4 Análise Crítica  

A Instituição tem aprimorado a política de programação adotada para as despesas com suprimento de fundos de forma a reduzir os gastos 
com Cartão de Pagamento do Governo Federal. 

 
Percebe-se uma leve queda com a utilização de suprimento de fundos em relação a 2013, em função da adoção dessa política, mesmo com o 
crescimento das atividades em função do processo de expansão. 
 
Vale ressaltar que essas despesas são efetuados de forma emergencial e que possam afetar ou comprometer qualquer sequência de atividade 
ligada às áreas do ensino, pesquisa e extensão. 

6.7 Renúncias sob a Gestão da UJ  

Não há informação a respeito. 

6.8  Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio  

Quadro 38 : B 6.3 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio                   

                                      Valores em R$ 1,00 

Fundação de Apoio. 
Nome: FAUF – Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del CNPJ: 05.418.239/0001-08 

Projeto 
Instrumento Contratual 

Contrato Convênio 

N° Tipo N° Objeto 
Vigência Valor 

N° Objeto 
Vigência Valor 

Início Fim Bruto 
Repassa

do 
Início Fim Bruto 

Repassad
o 

Projeto de recuperação 
do acervo documental 
do Fórum da Comarca 
de Formiga, incluindo 
controle entomológico 
higienização, 
conservação, 
organização e 
descrição, catalogação 
e indexação e a 
posterior 
microfilmagem e 
conservação para a 

2 
 
 
 
       

001/14 
 
 
 
 

 

Gestão 
administrativa 
e financeira do 

Projeto de 
recuperação 
do acervo 

documental do 
Fórum da 

Comarca de 
Formiga 

19/03/14 
 
 

19/03/19 
 

 

19.607,49 
 

 

19.607,49 
 
 



mídia digital 

Projeto Expressions 2       012/14 

Gestão 
Administrativa 

e Financeira 
referente ao 
Projeto de 
Extensão: 

Expressions, 
cujo propósito 
é oferecer às 
comunidades 

interna e 
externa da 

UFSJ cursos 
de línguas 

estrangeiras. 

09/04/14 09/04/15   

37º Festival de Música 
de Prados 

2       241/14 

Gestão 
Administrativa 

e Financeira 
referente ao 
Projeto de 
Extensão: 

“Apoio 
Institucional 

ao 37º Festiva 
de Música de 

Prados” 

21/07/14    

Projeto Pedagógico 
Simplificado do Curso 
de Pós Graduação 
Lato Sensu – MBA 
Estratégia de Pessoas 

1 263/14 

Gerenciamento 
de recursos 
oriundos de 

matriculas, para 
efetivar a 
Gestão 

Administrativa 
e Financeira 
referente ao 

Projeto 

04/08/14 03/08/15         



Pedagógico 
Simplificado 
Do Curso De 

Pós Graduação 
Lato Sensu – 

MBA Estrégia 
De Pessoas – 

Turma 
2014/2015. 

Projeto Pedagógico 
Simplificado do Curso 
de Pós Graduação 
Lato Sensu – MBA 
Controladoria e 
Finanças 

1 264/14 

Gerenciamento 
de recursos 
oriundos de 

matriculas, para 
efetivar a 
Gestão 

Administrativa 
e Financeira 
referente ao 

Projeto 
Pedagógico 
Simplificado 
Do Curso De 

Pós Graduação 
Lato Sensu – 

MBA 
Controladoria e 

Finanças – 
Turma 

2014/2015. 

04/08/14 03/08/15         

Projeto Do Curso De 
Aperfeiçoamento Em 
Culturas 

2 305/14 

Gerenciamento 
de recursos 
oriundos do 

SECADI/MEC, 
para efetivar a 

Gestão 
Administrativa 

e Financeira 
referente ao 
Projeto do 
Curso de 

Aperfeiçoament
o em Culturas e 

História dos 

21/11/14 21/11/15 97.540,00 97.540,00       



Povos 
Indígenas – 

Modalidade à 
distância 

Projeto Curso De 
Aperfeiçoamento De 
Educação No Campo 

2 306/14 

Gestão 
Administrativa 
e Financeira de 

recursos 
referentes ao 

Projeto de 
Curso de 

Aperfeiçoament
o em Educação 

no Campo 

24/11/14 24/11/15 63.546,00 63.546,00       

 Total  Total  

Recursos Pertencentes às IFES Envolvidos nos Projetos 
Projeto Recursos das IFES 

Nº Tipo 
Financeiros Materiais Humanos 

Valor Tipo Valor Quantidade Valor 

Projeto CRR 2    
1 (pelo menos) 

 
 

Programa Mais Educação 2    
1 (pelo menos) 

 
 

Curso de Especialização em Docência 
na Educação Infantil 

1    
1 (pelo menos) 

 
 

Tipo: 
(1) Ensino 
(2) Pesquisa e Extensão  
(3) Desenvolvimento Institucional          
(4)    Desenvolvimento Científico    
(5)    Desenvolvimento Tecnológico        

Fonte: PPLAN 
 
 
 
 



7 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS  
RELACIONADOS 

Neste capítulo os itens que não tiveram conteúdo a ser informado foram: 

7.1.5 Riscos Identificados na Gestão de Pessoas, pois a UFSJ não possui um estudo sistematizado com 
o objetivo de mensurar os possíveis riscos na gestão de pessoas; 

7.2.4 Contratação de Estagiários, pois não têm estagiários. 

7.1  Estrutura de Pessoal da Unidade  

7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 

Quadro 39: A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1309 1309 187 38 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1309 1309 187 38 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 1305 1305 186 38 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 2 0 0 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 2 2 1 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 49 49 47 61 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 19 19 13 5 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 1377 1377 247 104 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE no período de 09/02/2015 a 13/02/15 

Quadro 40 : A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 550 761 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 550 761 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 546 759 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 2 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 49 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 17 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 552 827 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE no período de 09/02/2015 a 13/02/15 
Obs.: Área Meio: técnicos administrativos  Área Fim: Docentes 



Quadro 41: A.7.1.1.3 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 41 41 4 2 

1.1.Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2.Grupo Direção e Assessoramento Superior 41 41 4 2 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 38 38 3 2 

1.2.2.    Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado 1 1 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 1 1 0 0 

1.2.4.    Sem Vínculo 0 0 0 0 

1.2.5.    Aposentados 1 1 1 0 

2.   Funções Gratificadas 161 161 84 51 

2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 160 160 84 51 

2.2.Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 1 1 0 0 

2.3.Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  202 202 88 53 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE no período de 09/02/2015 a 13/02/15 

Análise Crítica  

O quantitativo de servidores no quadro da atividades fim é reflexo de um acelerado crescimento que a Instituição vem passando. 

Os cargos da Carreira do Magistério Superior atendem, em parte, a demanda do Ensino de Graduação e PósGraduação da Instituição, sendo 
a distribuição de encargos didáticos em torno de 12 h/aula semanais por docente, mais as atividades de Pesquisa e Extensão desenvolvidas. 

 No quadro de servidores técnicos administrativos em educação não houve um crescimento adequado à realidade da Instituição. O índice de 
Relação Técnico por Aluno da Instituição está em torno de 1/25, quando o ideal seria 1/15. 
Os afastamentos para capacitação  do corpo docente e técnico tem sido de grande importância para a Instituição, elevando cada vez mais o 
quadro de mestres e doutores, principalmente no corpo docente. 
Com a criação do Banco de Equivalente para a carreira de Magistério Superior e o Quadro de Referência dos Servidores Técnicos 
Administrativos, as vagas oriundas de aposentadorias têm sido preenchidas quase que de imediato.



Visando uma melhor distribuição do corpo Técnico Administrativo dentro da Instituição, a fim de 
proporcionar maior eficiência no serviço/atividades da UFSJ em suas diversas áreas, foi aprovada pelo 
Conselho Diretor da UFSJ, através da Resolução 015 de 25 de novembro de 2014 o Programa de 
Dimensionamento do Quadro de Servidores Técnico administrativos em Educação da UFSJ, que já está 
em fase de desenvolvimento desde janeiro de 2015. 
 

 7.1.2 Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho 

Na Universidade Federal de São João delRei (UFSJ), elaboramos anualmente o Plano de Capacitação 
para os servidores lotados na Instituição, onde são contemplados cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento que atendam a demanda do maior número de servidores e unidades. 

Em 2014, a UFSJ promoveu cinquenta e nove (59) ações de capacitação, dentre oferecimento de cursos 
e pagamentos de inscrições em cursos realizados por diversas instituições e escolas de governo.  

As ações, realizadas nas modalidades presenciais, semipresenciais e à distância, foram desenvolvidas 
para todos os quadros e objetivou atender todas as áreas da instituição, especialmente àquelas com 
maior carência, conforme levantamento de necessidades de capacitação e demandas específicas que 
foram colhidas durante o ano de 2013. 

No total foram 749 vagas preenchidas por docentes, técnicoadministrativos e terceirizados. Tais vagas 
foram preenchidas por servidores lotados em todos os campi da UFSJ.  

Em 2014 foram concedidas 45 progressões por capacitação a servidores do quadro técnico
administrativo. 

Com relação à qualificação, a UFSJ possui o Programa de Incentivo à Formação de Servidores 
(PROSER), que é um incentivo financeiro para todos os servidores (docentes e técnicos 
administrativos) que estão fazendo graduação ou pósgraduação strictu sensu  e latu sensu, e tem como 
objetivo contribuir de forma efetiva para a valorização, formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos recursos humanos da Instituição. 

Em 2014 foram concedidos 62 novos incentivos financeiros para técnicos administrativos e docentes, 
que, somados com os servidores já contemplados com o PROSER, totalizam 26 alunos de graduação, 
36 de pósgraduação latu sensu, 21 de mestrado, 51 de doutorado e 06 de pósdoutorado que recebem o 
incentivo atualmente. 

Conforme levantamento realizado pela PróReitoria de Gestão de Pessoas (PROGP), no ano de 2014, 
139 servidores concluíram cursos de educação formal, desde graduação até cursos de pósdoutorado. 

E, conforme previsto na Lei 11.091/2005, em 2014 foram concedidos a servidores do quadro técnico
administrativo 103 (cento e três) incentivos à qualificação a servidores que apresentaram escolaridade 
superior à exigida para o cargo: 20 (vinte) por conclusão de mestrado, 29 (vinte e nove) por conclusão 
de pósgraduação lato-sensu, 53 (cinqüenta e três) por conclusão de graduação e 01 (um) por conclusão 
de ensino fundamental. 

Em 2014 o número de servidores docentes que receberam a retribuição por titulação foi de 16 
(dezesseis). 



7.1.3 Custos de Pessoal   

Quadro 42: A.7.1.3 – Custos do Pessoal 

Tipologias/ Exercícios 

 
Vencim
entos e 
Vantag

ens 
Fixas  

 Despesas Variáveis  

 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total   
Retribui

ções  

 
Gratifica

ções  
 Adicionais  

 
Indeniz
ações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 

57.363.8
03,46 

2.930.617
,95 

14.007.569,30 51.380.579,88 
6.785.5

06,27 
2.869.780,85 643.229,37 224.628,76 16.928,39 

136.222.6
44,23 

2013 
47.726.0

93,56 
2.716.832

,42 
11.364.048,28 41.687.617,30 

6.250.3
68,00 

2.704.765,77 562.291,88 222.738,08 3.148,20 
113.237.9

03,49 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 0,00 58.229,16 9.703,64 

2.369,0
0 

0,00 0,00 3.052,86 0,00 0,00 73.354,66 

2013 0,00 44.249,28 9.279,18 
1.890,4

5 
0,00 0,00 2.353,01 0,00 0,00 57.771,92 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2014 0,00 

102.906,5
9 

12.904,29 
1.756,1

1 
4.476,00 0,00 

2.715,
95 

0,00 0,00 
124.758,9

4 

2013 0,00 54.762,36 6.845,29 
1.630,2

1 
4.545,00 0,00 

2.457,
47 

0,00 0,00 70.240,33 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2014 

48.958,0
2 

0,00 11.500,48 
19.942,

85 
7.036,00 5.432,04 0,00 0,00 0,00 92.869,39 

2013 
92.360,8

6 
0,00 12.255,71 

102.420
,90 

8.241,00 5.182,68 0,00 0,00 0,00 
220.461,1

5 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 

1.814.36
0,24 

0,00 210.733,50 
66.021,

14 
258.969,75 0,00 

185.07
8,58 

54,34 0,00 
2.535.217

,55 

2013 
2.274.48

7,90 
0,00 269.486,41 

98.710,
58 

377.093,58 0,00 
285.05

5,52 
0,00 0,00 

3.304.833
,99 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE no período de 09/02/2015 a 13/02/15



7.1.4 Irregularidades na Área de Pessoal   

No exercício de 2014, a maior parte das irregularidades encontradas foi em consequência de pedidos de 
vacância e/ou exoneração, bem como acerto por término de contratação de CDT. Em virtude do 
cronograma SIAPE/SERPRO não foi possível realizar as devidas correções nas folhas dos servidores 
envolvidos, dentro do prazo desejado. Providência adotada: foram instruídos processos administrativos 
para a devida reposição ao erário nos termos da ORIENTAÇÃO NORMATIVA/SEGEP/MPOG/No 
05, de 23/02/2013. 

 
Art.192 – Identificouse que a fórmula de cálculo da vantagem prevista no art. 192, da Lei 8.112/90 
vinha sendo calculada em desacordo com a ORIENTAÇÃO NORMATIVA No 11, DE 5 DE 
NOVEMBRO DE 2010 – DOU de 08/11/2010. Providência adotada: retificação dos cálculos em 
10/2013. Em setembro de 2014 a ControladoriaGeral da União determinou a reposição ao erário dos 
valores recebidos indevidamente. Foram instruídos processos administrativos para as devidas 
providências pela PróReitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 
 
Concessão de Incorporação de Quintos/Décimos contrariando o disposto no Parágrafo único do art. 9o 
da Lei 9.624, de 02 de agosto de 1998, a servidor aposentado na UFSJ e na UFJF. Providências 
adotadas: instrução de Processo Administrativo para o exercício da ampla defesa e do contraditório 
com consequente exclusão das parcelas incorporadas. 
 
Revisão de aposentadoria para a retificação de Adicional de Tempo de Serviço – ATS concedido a 
servidora aposentada sem considerar a quebra de vínculo, conforme orientações contidas no PARECER 
013 – AGU/2000. Providência adotada: instrução de processo administrativo para o exercício da ampla 
defesa e do contraditório, com tramitação em estágio de decisão final para a exclusão dos percentuais 
indevidos. 
 
Revisão de aposentadoria de servidor aposentado com objetivo de retificação do regime de trabalho em 
que foi aposentado. Providência adotada: instrução de Processo Administrativo para o exercício da 
ampla defesa e do contraditório em virtude da retificação da carga horária, reposição ao erário dos 
valores recebidos indevidamente, nos termos da ORIENTAÇÃO NORMATIVA/SEGEP/MPOG/No 
05, de 23/02/2013. 

7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

a) A existência de controles internos com a finalidade de detectar possível acumulação vedada 
de cargos, funções e empregos públicos; 
 

Como forma de controle de  dados  sobre  acumulação  de  cargos,  empregos  e  funções públicas, 
disciplinado no Artigo 37, Incisos XVI e  XVII, da Constituição Federal, a PróReitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas, em  consonância  ao  disposto  na  Portaria  Normativa  nº  02,  da  
Secretaria  de  Gestão Pública  SEGEP/MP, publicada no  Diário Oficial da  União de 13 de março de 
2012, adota as  providências abaixo discriminadas,  fins de identificação de acumulações vedadas pela 
legislação vigente, tais como:  
 

a.1)  Servidor  Ativo:  No  ato  da  NOMEAÇÃO  apresentar  Declaração  de  Acumulação  de 
Cargos.  
Caso detenha outro cargo acumulável, deverá, na posse, prestar as seguintes informações:  

I  a denominação do cargo/emprego/função que exerce;  
II  a jornada do cargo/emprego/função que exerce;  
III  a unidade da federação em que exerce o cargo/emprego/função;  



IV  o nível de escolaridade do cargo/emprego/função;  
V  a data de ingresso; e  
VI  a área de atuação do cargo (médico, saúde, magistério).  

 
a.2)  Servidor Aposentado:  No  ato  da  APOSENTADORIA  apresentar  Declaração  de  

Acumulação de Cargos. Caso detenha outro cargo público de provimento efetivo acumulável, deverá 
prestar as seguintes informações:  

I  a denominação do cargo/emprego/função que exerce;  
II  a jornada do cargo/emprego/função que exerce;  
III  a unidade da federação em que exerce o cargo/emprego/função;  
IV  o nível de escolaridade do cargo/emprego/função;  
V  a data de ingresso; e  
VI  a área de atuação do cargo (médico, saúde, magistério).  

 
a.3)  Beneficiário de Pensão Civil:  No  requerimento  do  benefício  apresentar  Declaração  

de Acumulação de Pensão. Conforme  orientações  constantes  do  Artigo  4º  da  Portaria  Normativa  
nº  02/2012SEGEP/MP,  sendo  o vínculo do servidor ativo, aposentado e beneficiário de pensão civil 
não pertencente ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), além das 
informações mencionadas, o servidor deverá assinar Termo  de  Responsabilidade,  na  forma  do  
Anexo  à  Portaria  Normativa  nº  02/2011SEGEP/MP, comprometendose  a  fornecer  comprovantes  
de  rendimentos  (contracheques)  recebidos  de  outros  entes  da Federação,  semestralmente  (nos  
meses  de  Abril  e  Outubro),  sempre  que  houver  alteração  no  valor  da remuneração e em todas as 
ocasiões que for solicitado.  
 
b) Tipos de controle implementados  e periodicidade de revisão; 
Não foram implantados controles eletrônicos para acompanhamento e verificação de possíveis 
acúmulos indevidos de cargos.  O acompanhamento de acúmulo de cargos  é feito através de planilha 
de excel,   sendo de responsabilidade do servidor informar à PróReitoria  de Gestão de Pessoas, no ato 
da nomeação ou quando assumir outro cargo ou emprego em outra esfera federal,  através de 
formulário próprio,  fins de análise de compatibilidade dos cargos e da carga horária, bem como de  
possíveis conflitos de interesses. 
Após identificação dos acúmulos de cargos são instruídos processos administrativos e solicitado aos 
servidores que apresentem declarações das empresas em que trabalham esclarecendo sobre a carga 
horária, horário de trabalho, localização, tempo gasto para deslocamento entre outros, para análise da 
compatibilidade de carga horária. 
 
Nos casos de vínculo do servidor ativo, aposentado e beneficiário de pensão civil que  não for 
pertencente ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), além das 
informações exigidas no ato da posse, o servidor deverá assinar Termo  de  Responsabilidade,  na  
forma  do  Anexo  à  Portaria  Normativa  nº  02/2011SEGEP/MP, comprometendose  a  fornecer  
comprovantes  de  rendimentos  (contracheques)  recebidos  de  outros  entes  da Federação,  
semestralmente  (nos  meses  de  Abril  e  Outubro),  sempre  que  houver  alteração  no  valor  da 
remuneração e em todas as ocasiões que for solicitado. 

 
c) A propriedade dos controles implementados em termos de utilidade e eficiência;  
Considerando o número de servidores da UFSJ, o controle de Acúmulo de Cargos e Empregos 
realizado no ato da posse tem possibilitado a identificação dos casos para a tomada de providências. 
Todavia, não podemos afirmar que seja um controle cem por cento  fiel à realidade, tendo em vista que 
alguns acúmulos se dão em cargos de outras unidades  federativas e as informações coletadas são 
fornecidas pelos próprios servidores envolvidos 

 
d) A existência e o quantitativo de servidores que acumulem cargos, funções ou empregos 

públicos indevidamente no quadro de pessoal da unidade jurisdicionada. 
Houve apenas uma acumulação indevida no ano de 2014, em virtude de incompatibilidade de Carga 
Horária de 70 horas. A Administração notificou o servidor, informandoo  sobre o limite  máximo de  



60 horas para acumulação, não dispensando a comprovação de compatibilidade de carga horária, 
conforme entendimentos exarados no Parecer GQ145/AGU/98. 
 
Em virtude de Mandado de Segurança Individual, concedido através do Processo Judicial 1899
78.2014.4.01.3815, TRF 1ª Região, foi deferido ao servidor o direito ao acúmulo da carga horária de 70 
horas semanais, até que a ação transite em julgado.  
 
Foram identificados, em 2014, oito servidores com acúmulos de carga horária. Foram instruídos 
processos administrativos e comprovada a compatibilidade de carga horária. 
 
Através do Relatório do INEP – Relatórios de Inconsistências do Censo 2013 – Docentes –IES 107, 
foram identificados também 8 servidores em Regime de Dedicação Exclusiva com acúmulo de carga 
horária com outras empresas.  Aos autos do Processo Administrativo nº 23122.102245/201401 foram 
juntados comprovantes comprobatórios de desligamento do vínculo com as empresas de todos os 
servidores envolvidos, ficando descaracterizada a acumulação ilícita de cargo. 
 
Quanto às as providências adotadas para regularizar a situação dos servidores que acumulam cargos, 
funções ou empregos públicos irregularmente, tomandose como parâmetro o art. 133, da Lei 
8.112/1990, informase: 
 
a) O quantitativo de notificações feitas aos servidores que se encontrem em situação irregular; 
Apenas foram notificados os servidores identificados no Relatório do INEP e o servidor cuja 
acumulação de 70horas foi mantida no sistema SIAPE em virtude de determinação judicial 
 
b) O resultado das notificações realizadas; 
Todos os servidores com acúmulos identificados no Relatório do INEP prestaram esclarecimentos e 
comprovaram a desvinculação dos outros órgãos antes de suas admissões na UFSJ. 
 
c) A quantidade de processo administrativo disciplinar aberto para regularizar a situação de 
acumulação irregular de cargo, função ou empregos públicos, bem como o resultado verificado 
em tais processos.  

Dos indícios de acumulações ilegais  analisados  no  Exercício  de  2014,  no ato da posse, foram 
identificados 8 casos de acumulações de cargos, somados aos 8 casos apurados pelo Relatório do INEP. 
Após notificação encaminhada aos servidores e instrução de Processos Administrativos para análise da 
compatibilidade de carga horária, restou comprovada a compatibilidade e somente um processo foi 
suspenso pela Administração, em razão de Decisão Judicial favorável à acumulação.  

7.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos  

Não existe terceirização de cargos que estão contemplados no Plano de Cargos (Plano de Carreira), 
somente de cargos extintos. 

7.1.5 Riscos Identificados na Gestão de Pessoas  

A UFSJ não possui um estudo sistematizado com o objetivo de mensurar os possíveis riscos na gestão 
de pessoas. 

7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos   

Com relação aos indicadores gerenciais de recursos humanos na Universidade Federal de São João del
Rei (UFSJ) podemos ressaltar as seguintes informações: 



Rotatividade (Turnover) – No exercício de 2014 foram redistribuídos para outras instituições federais 
de ensino superior 04 (quatro) servidores do quadro técnicoadministrativo e 06 (seis) servidores do 
quadro de docentes. A UFSJ neste mesmo exercício recebeu de outras instituições 03 (três) técnico
administrativos e 06 (seis) docentes.  

Considerando as ações de remoção entre os diversos setores da UFSJ, a rotatividade interna foi de 25 
(vinte e cinco) servidores, sendo 19 (dezenove) técnicoadministrativos e 06 (seis) docentes.  

Absenteísmo – No ano de 2014, ocorreram 202 afastamentos por motivo de saúde, num total de 112 
servidores periciados, somando 6.426 dias de afastamento. Essa diferença entre o número de servidores 
e o número de afastamentos se justifica devido ao fato do mesmo servidor se afastar mais de uma vez.  

Dos afastamentos concedidos, 34,62% foram aos docentes e 65,38% aos técnicosadministrativos. 
A faixa etária que realizou a maior quantidade de perícias médicas está inserida entre 51 a 60 anos, 
sendo que das 169 perícias singulares realizadas cerca de 34% foram de servidores que se encontram na 
referida faixa etária. 

Acidente de Trabalho e Doenças Ocupacionais - Durante o ano de 2014 foram feitos 02 (dois) 
registros de acidente de trabalho. 

Disciplina - A UFSJ possui o Sistema de Gestão de Desempenho, para avaliação de desempenho dos 
técnicoadministrativos, em que a disciplina configura como um item de avaliação. Sempre que há 
algum conflito a PróReitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) faz reunião com o 
servidor e com a chefia.  

No exercício de 2014 não consta registro de servidor da UFSJ que tenha sofrido penalidade 
administrativa disciplinar.  

Desempenho funcional - A UFSJ possui o Sistema de Gestão de Desempenho destinado aos técnico
administrativos, além da Avaliação de Estágio Probatório. Para o Quadro de docentes a UFSJ possui 
regras específicas para avaliação de desempenho no período do Estágio Probatório e durante o 
exercício de suas atividades acadêmicas e/ou administrativas.  

Em 2014 foram concedidas 333 (trezentas e três) progressões por mérito a servidores do quadro 
técnicoadministrativo e 210 (duzentas e dez) progressões a servidores da carreira docente. 

Aposentadoria versus reposição do quadro  No exercício de 2014 a UFSJ teve 17 (dezessete) 
servidores aposentados, sendo 05 (cinco) docentes e 12 (doze) técnicosadministrativos. Estão sendo 
repostos os cargos técnicos administrativos que não foram extintos por lei. 

Satisfação e Motivação – A UFSJ tem procurado desenvolver ações com um dos objetivos principais 
de estimular a motivação e proporcionar a satisfação de seus servidores. Entre elas podemos destacar: 

 realização anual do Balcão da Saúde, onde são discutidos temas relacionados a saúde do servidor e 
seu bem estar, com realização de palestras, oficinas, exposições e mesasredondas 

 acompanhamento constante de servidores recém empossados 
 acompanhamento de servidores afastados para cuidar da própria saúde, com realização de visitas 

domiciliares, hospitalares e perícias médicas. Este acompanhamento é realizado pela Chefe do Setor 
de Apoio ao Servidor, pela Assistente Social e pelos servidores do serviço médico (médicos, 
enfermeiras e auxiliares de enfermagem) 

 realização anual do Projeto “Café com Você”, que é uma confraternização natalina onde todos os 
servidores, inclusive os aposentados, são convidados a participar e há a apresentação de alguns 
talentos da Universidade (música, poesia, dança)  

 realização da Homenagem aos Aposentados 
 comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Servidor Público 



 realização de seminário de integração para novos servidores 
 realização de evento alusivo ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul 
 



7.2 Contratação de Mão de Obra de Apoio e de Estagiários  

7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância  

Quadro 43: A.7.2.1– Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome: Divisão de Prefeitura de Campus 
UG/Gestão: 154069 / Universidade Federal de São João delRei CNPJ: 21.186.804/000105 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área 
Naturez

a 

Identificaçã
o do 

Contrato 

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 
Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 V 

O 233/2009 

Gardiner MG Segurança Ltda 
(SEDE – CAP – CCO – CSL) 
CNPJ: 08.562.228/000187 16/04/2009 15/04/2015 62 

76 + 7 
feristas     P 

2010 L 

O 424/2010 

Máxima Serviços e Obras Ltda 
(SEDE) 
CNPJ: 08.764.312/000183 31/08/2010 31/08/2015 58 83     P 

2011 L 

O 049/2011 

Máxima Serviços e Obras Ltda 
(SEDE) 
CNPJ: 08.764.312/000183 20/04/2011 19/04/2015 4 4     E 

2011 L 

O 185/2011 

ADSERTE – Administração e 
Terceirização de Mão de Obra 
Ltda (CCO) 
CNPJ: 08.139.629/000129  01/05/2011 30/04/2015 11 11     P 

2011 L 

O 188/2011 

ADSERTE – Administração e 
Terceirização de Mão de Obra 
Ltda (CAP) 
CNPJ: 08.139.629/000129 01/05/2011 30/04/2015 9 11     P 

2012 V 

O 627/2012 

Gardiner MG Segurança Ltda 
(CSL) 
CNPJ: 08.562.228/000187 01/10/2012 15/04/2015   2 2   P 

2013 L 

O 002/2013 

Remember Serviços e Limpezas 
Ltda (FORTIM) 
CNPJ: 23.271.471/000130  15/01/2013 15/05/2014 1 1     E 

2013 L 

O 085/2013 

Remember Serviços e Limpezas 
Ltda (CSL) 
CNPJ: 23.271.471/000130 13/05/2013 12/05/2014 5 5     E 

2014 L 
O 246/2014 

Perphil Serviços Especiais Eireli 
CNPJ: 04.712.320/000125 01/08/2014 01/08/2015 1 1     A 



2014 L 

O 301/2014 

GESTSERVI – Gestão e 
Terceirização de Mão de Obra 
Ltda (CSL) 24/11/2014 23/11/2015 12 12     A 

Observações:  

a) O contrato 049/2011, celebrado entre a UFSJ e a empresa Máxima Serviços e Obras, foi rescindido antes do término de sua vigência, prevista para 19/04/2015, 
em 21/11/2014. 

b) O contrato 002/2013, celebrado entre a UFSJ e a empresa Remember Serviços e Limpezas, foi rescindido antes do término de sua vigência, prevista para 
14/01/2015, em razão da falência da contratada.  

LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: Arquivos da Divisão de Prefeitura de Campus e Sistema SICON.   

 7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão  

Quadro 44:  A.7.2.2 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Divisão de Prefeitura de Campus 
UG/Gestão: 154069 / Universidade Federal de São João delRei CNPJ: 21.186.804/000105 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área 
Naturez

a 
Identificação 
do Contrato 

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

 

Período Contratual de 
Execução das 

Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 
Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 
2010 9 

O  425/2010 
Máxima Serviços e Obras Ltda (SEDE) 
CNPJ: 08.764.312/000183 

31/08/2010 
 

31/08/2015 
  38 

44 + 7 
feristas     P 

2011 9 

O 051/2011 

Rio Minas Terceirização e Administração 
de Serviços Ltda (CSL) 
CNPJ: 08.491.163/000126 20/04/2011 19/04/2015 3 3     P 

2011 9 

O 187/2011 

Conservadora Íntegra Administração e 
Serviços Ltda (CCO) 
CNPJ: 09.434.186/000161 01/05/2011 30/04/2015 4 4     P 

2011 9 

O 189/2011 

ADSERTE  Administração e 
Terceirização de Mão de Obra Ltda 
(CAP)CNPJ: 08.139.629/000129 01/05/2011 30/04/2015 4 4     P 

2011 4 
O 573/2011 

GESTSERVI  Gestão e Terceirização de 
Mão de Obra Ltda (SEDE) 01/11/2011 31/10/2015 1 1     P 



CNPJ: 13.892.384/000146 
2012 

 
5 

O 643/2012 
Hidrelec Ltda 
CNPJ: 25.672.809/000190 15/10/2012 14/10/2015     21 21   P 

2013 12 

O 001/2013 

GESTSERVI  Gestão e Terceirização de 
Mão de Obra Ltda (SEDE) 
CNPJ: 13.892.384/000146 01/02/2013 31/01/2015 1 1     P 

2013 5 
0 012/2013 

Crescer Serviços Especializados Ltda.  
CNPJ: 05.118.764/000108 15/01/2013 15/01/2016   12 12   P 

2013 9 

O 067/2013 

ADSERTE  Administração e 
Terceirização de Mão de Obra Ltda 
(CCO) CNPJ: 08.139.629/000129 22/04/2013 21/04/2015 8 8     P 

2013 9 

O 068/2013 

GESTSERVI  Gestão e Terceirização de 
Mão de Obra Ltda (SEDE) 
CNPJ: 13.892.384/000146 01/02/2013 31/01/2015 1 1     P 

2013 9 

O 087/2013 

GESTSERVI  Gestão e Terceirização de 
Mão de Obra Ltda (CSL) 
CNPJ: 13.892.384/000146 02/05/2013 02/05/2015 4 4     P 

2013 9 

O 092/2013 

GESTSERVI  Gestão e Terceirização de 
Mão de Obra Ltda (CSL) 
CNPJ: 13.892.384/000146 02/05/2013 02/05/2015 4 4     P 

2013 12 

O 105/2103 

ADSERTE  Administração e 
Terceirização de Mão de Obra Ltda 
(CCO) CNPJ: 08.139.629/000129 03/06/2013 02/06/2015 4 4     P 

2013 12 

O 128/2013 

ADSERTE  Administração e 
Terceirização de Mão de Obra Ltda (CSL) 
CNPJ: 08.139.629/000129 04/07/2013 03/07/2015 3 3     P 

2013 12 

O 130/2013 

GESTSERVI  Gestão e Terceirização de 
Mão de Obra Ltda (CAP) 
CNPJ: 13.892.384/000146 01/07/2013 30/06/2015 3 3     P 

2013 12 
O 036/2013 

BH Serviços Terceirizados (SEDE) 
CNPJ: 10.394.080/000160 01/03/2013 28/02/2014 8 8     E 

2014 12 
O 016/2014 

Britânica Administração & Terceirização 
CNPJ: 02.908.313/000178 28/04/2014 27/04/2015 12 12     A 

2014 5 
O 245/2014 

Máxima Serviços e Obras Ltda  ME 
CNPJ: 08.764.312/000183 01/08/2014 31/07/2015   10 10   A 

2014 12 
O 246/2014 

Perphil Serviços Especiais Eireli  ME 
CNPJ: 04.712.320/000125 01/08/2014 01/08/2015 4 4     A 

2014 5 
O 260/2014 

Perphil Serviços Especiais Eireli  ME 
CNPJ: 04.712.320/000125 01/08/2014 31/07/2015   38 38   A 

2014 5 

E 287/2014 

Crescer Serviços Especializados Ltda  
ME 
CNPJ: 05.118.764/000108 30/09/2014 29/12/2014   10 10   E 



2014 5 
O 289/2014 

Hidrelec Ltda ME 
CNPJ: 25.672.809/000190 01/10/2014 30/09/2015   42 42   A 

2014 12 

O 301/2014 

GESTSERVI – Gestão e Terceirização de 
Mão de Obra Ltda (CSL) 
CNPJ: 13.892.384/000146 24/11/2014 23/11/2015 18 18     A 

Observações: ________ 

LEGENDA 
Área: 
1.       Segurança; 
2.       Transportes; 
3.       Informática; 
4.       Copeiragem; 
5.       Recepção; 
6.       Reprografia; 
7.       Telecomunicações; 
8.       Manutenção de bens móveis 
9.       Manutenção de bens imóveis 
10.    Brigadistas 
11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
12.    Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino 
Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente 
contratada. 

Fonte: Arquivos da Divisão de Prefeitura de Campus e Sistema SICON 

7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2   

Conforme já identificado no Quadro do item 7.2.1, foram rescindidos dois contratos antes dos términos de suas vigências. 

O contrato 049/2011, celebrado com a empresa Máxima Serviços e Obras para serviço de limpeza e conservação no campus Sete Lagoas, 
com vigência prevista para 19/04/2015, foi rescindido em 21/11/2014, em comum acordo com a contratada, visto que o acordo não concebia 
mais os acréscimos de quantitativos necessários para a manutenção da limpeza do campus, sendo realizado novo pregão com este objeto.  

O contrato 002/2013, celebrado entre a UFSJ e a empresa Remember Serviços e Limpezas, para serviço de limpeza no Fortim dos Emboabas 
foi rescindido antes do término de sua vigência, prevista para 14/01/2015, em razão da falência da contratada.  

Os demais contratos se encontram em andamento e apresentando os resultados esperados, não havendo, até o presente momento, nenhuma 
dificuldade evidente ou situação que justificasse a aplicação de penalidades.   

De modo geral, a UFSJ, durante o ano de 2014, teve dificuldades com as empresas terceirizadas da área de serviços de recepcionista, tais 
como: atrasos no pagamento mensal dos funcionários, incluindo benefícios e salários. Além disso, houve atrasos no repasse de recursos 
financeiros para pagamento das empresas por parte do Governo Federal. 



7.2.4 Contratação de Estagiários   

Não há informação a respeito. 

7.3 Demonstração das Medidas Adotadas para Revisão dos Contratos com Empresas Beneficiadas pela Desoneração da Folha de 
Pagamento. 

Em função da Lei n. 12.546/2011 que trata da “desoneração da folha de pagamentos da construção civil”, a Caixa Econômica Federal 
disponibilizou relatórios de insumos e serviços com encargos sociais “Padrão”  contribuição INSS sobre folha de pagamento (20%) e 
“Desonerado”  contribuição sobre faturamento (2%).  

 
A partir de junho/2014, as composições de serviço passaram a incorporar os custos de mão de obra horista e os encargos sociais 
complementares, por meio de composições de custo horário de mão de obra. Isto significa que além do salário horário do profissional 
acrescido dos encargos sociais padrões, incluem os custos de alimentação, transporte urbano, equipamentos de proteção individual, 
ferramentas, exames médicos e seguros obrigatórios, que são custos complementares constantes das convenções coletivas de trabalho. 

 
Portanto, a Divisão de Obras da UFSJ vem trabalhando, desde a exigência legal, com a adoção do relatório “com desoneração”, bem como a 
adoção dos ajustes no momento da retenção na fonte do pagamento, pela Divisão de Contabilidade e Finanças. 
 
Abaixo, os contratos celebrados com a respectiva desoneração: 

 

CAMPUS NÚMERO 
DE 

CONTRATO 

OBJETO VIGÊNCIA NOME DA EMPRESA CNPJ 

INÍCIO TÉRMINO 

CSA 739/2012 Laboratórios do DEPEL 05/12/2012 03/06/2013 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CSA 742/2012 Laboratórios do DEMEC 13/12/2012 10/08/2013 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CSA 040/2013 Adequação do espaço físico 31/01/2013 30/07/2013 Construtora Baccarini Ltda. 26.110.601/000140 

CSA 168/2013 Complexo de salas de aula 24/01/2014 03/05/2016 Construtora Baccarini Ltda. 26.110.601/000140 

CDB 010/2012 Reforma do DCNAT – 2º e 3º pavimentos 13/02/2012 03/10/2012 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CDB 030/2013 CAMAT – 2ª etapa 23/01/2013 17/06/2014 Construtora Baccarini Ltda. 26.110.601/000140 

CDB 151/2013 Sala do Cluster   DCNAT Anexo C 11/12/2013 25/06/2014 AHG Construtora Ltda. 08.893.366/000149 

CDB 274/2014 Sondagem a percussão no terreno adjacente ao 
CDB 

03/09/2014 03/10/2014 DGeo Geologia e Engenharia Ambiental 
Ltda.  EPP 

13.460.120/000113 

CDB 007/2014 Adequações de Laboratórios do DCNAT para 
implantação do Curso de Medicina 

13/02/2014 08/11/2014 ICOM Construções Ltda. 03.524.136/000199 



CDB 282/2014 Complexo de salas de aula 08/08/2014 25/11/2016 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CTAN 217/2012 Adequação sala preta 10/05/2012 06/11/2012 Gedal Instalação e Manutenção Elétrica 
Ltda. 

10.238.366/000157 

CTAN 725/2012 Pavimentação via de acesso ao Restaurante 
Universitário e instalação de portões na 
portaria  

07/01/2013 05/07/2013 AHG Construtora Ltda. 08.893.366/000149 

CTAN 032/2013 Implantação de laboratórios do Curso de 
Teatro 

28/01/2013 27/07/2013 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CTAN 146/2013 Pavimentação, alambrado e portão de acesso 
ao Laboratório Laticínio 

31/10/2013 30/11/2013 Construtora Lagoa Ltda.  ME 26.147.686/000131 

CTAN 155/2013 Alambrado sobre arrimo do Ginásio e 
esquadrias prédio de música 

18/02/2014 17/08/2014 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CTAN 162/2013 Instalação do Sistema Inteligente de 
Monitoramento Externo 

27/01/2014 24/08/2014 IPS Tecnologia e Consultoria 12.138.380/000104 

CTAN 286/2014 Sala do cluster da Computação 18/09/2014 17/03/2015 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CTAN 311/2014 Laboratório de Cromatografia da Zootecnia 04/12/2014 03/04/2015 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CTAN 154/2013 Computação – 2ª etapa 17/01/2014 09/09/2015 Construtora Baccarini Ltda.  ME 26.110.601/000140 

CCO 167/2013 Fornecimento e Instalação de Sistema de 
Geração de Energia 

31/12/2013 28/07/2014 J&R Instalações Elétricas Ltda.  07.427.352/000177 

CCO 754/2012 Prédio Farmácia – 2ª etapa  20/12/2012 31/10/2014 Visual Construtora Del Rei Ltda. 03.649.600/000173 

CAP 748/2012 Cantina – 2ª etapa 20/12/2012 13/11/2013 Visual Construtora Del Rei Ltda. 03.649.600/000173 

CAP 095/2013 Mecatrônica – 1ª etapa 22/05/2013 17/06/2014 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CAP 022/2014 Construção de bases estruturais destinadas à 
instalação de caixas d'águas metálicas – tipo 
taça e tubular 

21/05/2014 17/11/2014 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CAP OES 002/2013 Perfuração de poço tubular profundo 31/12/2013 27/09/2014 SPF Equipamentos Ltda.  EPP 03.778.672/000110 

CAP 035/2013 Pósgraduação – 2ª etapa 15/02/2013 31/10/2014 Sicla Engenharia Ltda. 17.375.874/000126 

CAP 031/2013 Biblioteca – 2ª etapa 15/02/2013 31/10/2014 Sicla Engenharia Ltda. 17.375.874/000126 

CAP 157/2013 Cercamento de delimitação do CAP 18/02/2014 16/03/2015 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CAP 009/2014 Caixa de escadas com elevador e laboratório de 
Química 

24/03/2014 18/05/2015 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CAP 156/2013 Mecatrônica – 2ª etapa 18/02/2014 14/05/2015 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 



CSL 595/2012 Biblioteca (remanescente de obra) 16/07/2012 12/08/2013 Visual Construtora Del Rei Ltda. 03.649.600/000173 

CSL 731/2012 Cantina – 2ª Etapa 10/12/2012 07/08/2013 Alumiaço Construtora Del Rei  ME 07.119.424/000119 

CSL 038/2013 Via perimetral  25/03/2013 19/01/2014 Visual Construtora Del Rei Ltda. 03.649.600/000173 

CSL 751/2012 Engenharia de Alimentos e Agronômica – 2ª 
Etapa 

21/12/2012 15/08/2014 Catedral Engenharia Ltda. 10.704.018/000128 

CSL OES 001/2013 Perfuração de poço tubular profundo 31/12/2013 26/09/2014 SPF Equipamentos Ltda.  EPP 03.778.672/000110 

CSL 752/2012 Planta piloto e galpão de máquinas agrícolas 31/12/2012 21/11/2014 Catedral Engenharia Ltda. 10.704.018/000128 

CSL 261/2014 Construção de bases estruturais destinadas à 
instalação de caixas d'águas metálicas – tipo 
taça e tubular 

05/08/2014 01/02/2015 Lopes e Rocha Construções Ltda. 18.997.345/000127 

CSL 147/2013 Cercamento de delimitação do CSL 03/12/2013 25/01/2015 Lagotela Ltda.  EPP 20.368.585/000104 

CSL 145/2013 Sistema de Abrandamento de Águas 11/11/2013 10/03/2015 Controll Master Industrial Ltda.  02.859.623/000140 

CSL 008/2014 Complexo de salas de aula  29/04/2014 16/08/2016 Catedral Engenharia Ltda. 10.704.018/000128 

CAMPI 159/2013 Construção de bases estruturais destinadas à 
instalação de caixas d'águas metálicas 
(CDB/CTAN) – tipo taça e tubular 

20/01/2014 20/05/2014 AHG Construtora Ltda. 08.893.366/000149 

Fonte: DPROB/PROAD 

 

 



8 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

Neste capítulo o item 8.2.3 não teve conteúdo a ser informado. 

8.1  Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros   

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos 

Integrante da administração pública federal indireta da União e vinculada ao Ministério da Educação a 
UFSJ tem o papel de desempenhar suas atividades de forma descentralizada e deve obedecer ao 
princípio da legalidade em sentido amplo. Logo, devem ser observados, além da legislação formal, os 
decretos, resoluções, regulamentos e outros atos de caráter normativo.  

A legislação que norteia as atividades de gestão de frota da UFSJ é composta por: 

- Lei 1081 de 13 de abril de 1950, que dispõe sobre o uso de carros oficiais; 
- Decreto 6403 de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 
- Instrução Normativa nº 03 de 15 de maio de 2008 da Secretaria de Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre a classificação, utilização, 
especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras providências; 
- Resolução nº 04 de 28 de março de 2005, que fixa normas para utilização dos veículos da UFSJ; 
- Resolução n º 13 de 29 de dezembro de 2008, que fixa normas para utilização do ônibus e micro-
ônibus da UFSJ. 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UFSJ 

A frota de veículos da UFSJ é de grande relevância para prestação acadêmica, quanto ao deslocamento 
de discentes para fins de ensino e pesquisa, e administrativa, quanto ao transporte de servidores, 
inclusive materiais, a fim de atender às missões administrativas designadas pelo Reitor; reuniões de 
natureza científica, seminários, conferências e congressos, para apresentação de trabalhos como autor 
ou co-autor; para serviços específicos, no exercício de suas funções 

c) Dados Quantitativos 

Composta por 53 veículos, a frota da UFSJ se subdivide em veículos de transporte institucional (apenas 
1 veículo) e veículos de serviços comuns, conforme preconizado pela IN 03 de 15 de maio de 2008 da 
SLTI do MPOG. Na planilha a seguir constata-se a média de quilômetros rodados, de idade e custos de 
manutenção dos veículos comuns e de transporte institucional (nestes incluídos gastos como 
manutenção, preventiva ou corretiva, e seguros). É importante ressaltar que os veículos RANGER, 
OQX8743 e L-200, GMF7795, são direcionados a projetos e, portanto, não há controle pelo Setor de 
Transporte.  



Quadro 45: Veículos de Serviços Comuns 

VEÍCULOS DE SERVIÇOS COMUNS 

N° da 

Frota 
Placa Ano/Modelo Modelo/Marca Tipo 

Km 

rodados 

no ano 

Média 

de 

idade 

 Custos de 

Manutenção  

1 HMN8995 2009 PARATI/ VOLKSWAGEM AUTOMÓVEL 2551 5  R$          1.939,84  

2 GMF5634 2008 PARATI/ VOLKSWAGEM AUTOMÓVEL 4838 6  R$           2.801,15  

3 GMF5354 2008 PARATI/ VOLKSWAGEM AUTOMÓVEL 7901 6  R$         2.808,47  

4 AQJ4967 2009 PARATI/ VOLKSWAGEM AUTOMÓVEL 5427 5  R$         5.369,38  

5 AQJ4964 2009 PARATI/ VOLKSWAGEM AUTOMÓVEL 5720 5  R$          4.247,61  

6 GMF5186 2007 ASTRA/GM AUTOMÓVEL 21665 7  R$          9.184,54  

7 GMF6356 2010 LINEA/FIAT AUTOMÓVEL 9723 4  R$          8.066,15  

8 NLH8403 2009 LOGAN/RENAULT AUTOMÓVEL 10239 5  R$          5.108,68  

9 NLH8363 2009 LOGAN/RENAULT AUTOMÓVEL 31442 5  R$        14.341,40  

10 HNT5150 2011 LOGAN/RENAULT AUTOMÓVEL 36890 3  R$         10.014,10  

11 HNT5148 2011 LOGAN/RENAULT AUTOMÓVEL 25597 3  R$        11.247,34  

12 HNT5147 2011 LOGAN/RENAULT AUTOMÓVEL 11524 3  R$         4.258,37  

13 HNT5146 2011 LOGAN/RENAULT AUTOMÓVEL 22242 3  R$          8.288,10  

14 JFO5942 1996 D 20/GM CAMINHONETE 7259 18  R$         5.036,32  

15 JED5842 1991 F 1000/FORD CAMINHONETE 2357 23  R$          1.828,89  

16 GMF6410 2011 RANGER/FORD CAMINHONETE 3536 3  R$         3.534,03  

17 AQM6319 2009 DOBLÒ/FIAT PASSAGEIRO 26743 5  R$        15.127,34  

18 GMF6057 2009 BOXER/PEUGEOT VAN 34220 5  R$       18.455,83  

19 GMF6287 2010 BOXER/PEUGEOT VAN 22296 4  R$       21.740,09  

20 HKB6433 2008 CG/HONDA MOTOCICLETA 6803 6  R$           1.921,37  

21 GMF5554 2008 CAMINHÃO/VOLKSVAGEM CAMINHÃO 14198 6  R$        19.696,15  

22 GMF3999 2002 SPRINTER/MERCEDES  VAN 7791 12  R$         8.285,79  

23 GMF5659 2008 MICRO ONIBUS/AGRALE MICRO ONIBUS 13466 6  R$        14.104,46  

24 GMF5876 2008 ONIBUS/AGRALE ONIBUS 346 6  R$          2.610,29  

25 GMF5460 2008 ONIBUS/VOLVO ONIBUS 19240 6  R$       28.621,55  

26 GMF6801 2012 KANGOO/RENAULT FURGÃO 11961 2  R$          9.126,82  

27 GMF6776 2012 DUCATO/FIAT VAN 51403 2  R$      26.797,58  

28 HLF7879 2011 ONIBUS/MARCOPOLO ONIBUS 16788 3  R$        17.551,86  

29 GMF7109 2013 SIENA/FIAT AUTOMÓVEL 39590 1  R$       16.356,27  

30 GMF7198 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 42760 1  R$       14.057,47  

31 GMF7194 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 46456 1  R$       21.040,06  

32 GMF7195 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 40721 1  R$       18.536,08  

33 GMF7199 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 43639 1  R$       15.943,56  



34 GMF7196 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 48897 1  R$       20.196,40  

35 GMF7197 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 50870 1  R$       19.872,64  

36 GMF7201 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 44667 1  R$        12.360,17  

37 GMF7200 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 51034 1  R$      20.958,76  

38 GMF7223 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 54126 1  R$      20.958,76  

39 GMF7222 2013 SPACEFOX/VOLKSVAGEM AUTOMÓVEL 42934 1  R$       14.459,78  

40 GMF7260 2013 S 10/GM CAMINHONETE 6034 1  R$         4.089,02  

41 GMF7479 2013 ONIBUS/MARCOPOLO ONIBUS 26968 1  R$      29.490,92  

42 GMF7395 2013 CAMINHÃO/VOLKSVAGEM CAMINHÃO 20252 1  R$       12.650,82  

43 GMF7344 2013 MASCA ROMA/VOLVO ONIBUS 13899 1  R$       21.495,57  

44 GMF7394 2013 MASCA ROMA/VOLVO ONIBUS 41523 1  R$       46.861,62  

45 GMF7345 2013 
MASCA 

GRMICRO/AGRALE 
MICRO ONIBUS 

19502 1  R$       15.393,08  

46 GMF7343 2013 
MASCA 

GRMICRO/AGRALE 
MICRO ONIBUS 

18069 1  R$       17.689,45  

47 GMF7347 2013 FIESTA/FORD AUTOMÓVEL 15377 1  R$         5.447,89  

48 GMF7349 2013 FIESTA/FORD AUTOMÓVEL 39047 1  R$        12.850,31  

49 GMF7348 2013 FIESTA/FORD AUTOMÓVEL 
37740 1 

 R$          

11.516,31  

50 GMF7346 2013 FIESTA/FORD AUTOMÓVEL 53246 1  R$        20.031,15  

51 OQX8743 2014 RANGER/FORD CAMINHONETE   0   

52 GMF7795 2013 L-200 /MITSUBISH CAMINHONETE   1   

MÉDIA 24630,34 3,65  R$       13.487,39  

VEÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL 

N° da 

Frota 
Placa Ano/Modelo Modelo/Marca Tipo 

Km 

rodados 

no ano 

Média 

de 

idade 

 custos de 

manutenção  

53 GMF7261 2013 CRUZE/GM AUTOMÓVEL 27059 1  R$        12.417,06  

Fonte:SETRA/DIPRE 

d) Plano de Renovação da Frota 

Com base na Instrução Normativa nº 3 de 2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 
órgão integrante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre a classificação, 
utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais, e através dos dados 
coletados no exercício (custos de manutenção, Km rodada e idade do veículo) consegue-se identificar o 
momento ideal para a substituição da frota.  

Todas as medidas relativas à alienação, ou cessão, de veículos são embasadas no artigo 34 da IN 02 de 
2008 da SLTI/MPOG que dispõe: 

“Art. 34. A cessão  ou  a  alienação,  atendidas  as  exigências  legais  e regulamentares,  será  



realizada  mediante  o  preenchimento  do  Termo  de  Vistoria  (Anexo VIII),  Termo  de  
Cessão/Doação  (Anexo  IX)  e  Quadro  Demonstrativo  de  Veículos Alienados (Anexo X).” 

e) Razões da escolha da aquisição em detrimento da locação. 

Uma eficaz gestão do transporte, com apropriada integração das informações, torna-se um importante 
fator estratégico logístico na busca de resultados otimizados. A mensuração desses dados propicia 
subsídios imprescindíveis para o processo decisório. Dentre as mais importantes decisões destaca-se 
manter a frota própria ou terceirizar o transporte. Traçando um comparativo entre os valores de locação 
de veículos de passeio, vans e ônibus com o custo por quilômetro rodado da frota própria, mantendo-se 
a divisão das citadas categorias, conclui-se que é economicamente mais viável o veículo próprio do que 
terceirizado, como pode ser constatado no quadro a seguir: 

Quadro 46: Comparativo de Custo entre Veículos da Frota Própria e Veículos Terceirizados 

Tipos de 

transporte 

 Custo/km da Frota própria  
Custo/km dos Veículos 

Terceirizados 

Passeio R$                                    1,01 R$                                   1,60 

Vans R$                                    1,64 R$                                   1,97 

Ônibus R$                                    2,30 R$                                   3,49 

Fonte:SETRA/DIPRE 

Na possibilidade de que todas as viagens ocorridas por locação pudessem ter sido realizadas pela frota 
oficial (considerando-se que o contrato com veículos terceirizados iniciou-se no dia 26 de agosto de 
2014), a economia resultaria em um montante de R$ 153.209,48 (cento e cinquenta e três mil, duzentos 
e nove reais, quarenta e oito centavos), já que foram percorridos: 

 37.808 km com veículos de passeio 
 17.194 km com vans 
 105.268,3 km com ônibus 

O gráfico seguinte ilustra estes dados conforme cada categoria de veículo. As colunas em azul referem-
se aos custos das viagens realizadas pela frota própria e pela terceirizada, enquanto que as colunas em 
vermelho retratam a diferença de valores. 
 



Gráfico 7: Relação Custo X Km entre Veículos Oficiais e Terceirizados 

Veículo de 
passeio 

tercerizado

Veículo de 
passeio 
oficial

Van 
terceirizada

Van oficial
Onibus 

tercerizado
Onibus 
oficial

Série1 R$ 60.49 R$ 38.04 R$ 33.87 R$ 28.20 R$ 367.3 R$ 242.2

Série2 R$ 22.45 R$ 5.662 R$ 125.0

R$ 22.451,05 R$ 5.662,70 

R$ 125.095,73 

R$ -

R$ 50.000,00 
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R$ 250.000,00 

R$ 300.000,00 
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R$ 400.000,00 

Relação custo x km entre veículos oficiais 
e terceirizados

 

Fonte: SETRA/DIPRE 

Entretanto, é pertinente ressaltar que o contrato de locação de veículos é de fundamental importância 
para a continuidade das atividades de transporte da UFSJ, posto que, muitas destas viagens foram 
simultâneas, ocasionando picos de demanda, inviabilizando seu atendimento exclusivamente pela frota 
oficial. 

f) Estruturas de Controle 

Todas as viagens são solicitadas através de Requisição de Transporte (RT), na qual se exigem 
assinaturas do solicitante da viagem, do responsável pela Unidade Administrativa e do Ordenador de 
Despesas, incluindo ainda: 

g) Nome e natureza da atividade 
h) Justificativa da atividade 
i) Itinerário proposto 
j) Data e horário de saída da sede do local de trabalho 
k) Endereços dos locais de visita 
l) Tempo de permanência 
m) Data e horário de retorno na sede do local de trabalho 
n) Em se tratando de transporte coletivo, lista nominal preliminar dos passageiros com os 

respectivos documentos de identidades ou equivalentes. 
 

O Sistema de Controle de Veículos, mediante informações da RT, emite autorização para circulação de 
veículo, repassada ao motorista previamente escalado e devolvida devidamente preenchida com os 
seguintes dados: hodômetro inicial e final, quantidade e valor do combustível, assinaturas do motorista 
e do atendido. A média de consumo do combustível de cada viagem é analisada gerando parâmetros 
importantes a respeito das condições do veículo, otimização de rotas e comportamento dos condutores. 
Os dados permitem uma avaliação de desempenho comparativa entre veículos similares de marcas 
distintas ou não, e a forma de condução de diferentes motoristas para o mesmo percurso. Ao final de 



cada mês, o SETRA faz o levantamento do gasto de combustíveis e informa os valores a cada centro de 
custo envolvido.  

Através de um servidor, exclusivamente designado para este fim, são efetuados mapas de controle do 
desempenho e manutenção do veículo oficial. Com essa ferramenta é possível identificar o custo por 
quilômetro rodado de cada veículo e possibilitando uma análise concreta para tomada de decisões, 
conforme pode ser observado a seguir: 

Quadro 47: Controle do Custo Operacional dos Veículos 

 

Fonte:SETRA/DIPRE 

Outra ferramenta de suma importância é a de Controle Oficial de Manutenção, que, devidamente 
automatizada no Excel, consegue prover informações relativas à manutenção preventiva de veículos, 
possibilitando um controle eficaz e eficiente. Pode-se verificar que ao preencher o km atual do veículo, 
basta verificar o “status” na tabela, que indica qual manutenção deve ser realizada. Tal medida permite 
aumentar a vida útil de várias peças, trazer economia, uma vez que a manutenção preventiva é bem 
mais barata que a corretiva e, sobretudo garantir a segurança de todos no veículo. 



Quadro 48 : Controle Oficial de Manutenção  

CONTROLE OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

KM ATUAL 81762 
SPACEFOX – GMF 7194  

DATAATUAL 10/12/2014 

TIPO DE SERVIÇO 

KM DO 

ULTIMO 

SERVIÇO 

EXECUTADO 

KM 

PERCORRIDA 

APÓS ÚLTMO 

SERVIÇO 

EXECUTADO 

STATUS 

DATA DO 

ÚLTIMO 

SERVIÇO 

EXECUTADO 

OBS 

Óleos/Filtros/Fluidos           

Óleo + Filtro 74241 7521 EXECUTAR 19/11/2014 

Verificar 

Vazamento 

a cada troca 

Filtro de Ar do Motor 74241 7521 AGUARDANDO 19/11/2014   

Filtro de Combustível 74241 7521 
 

AGUARDANDO 
19/11/2014 

  

Filtro de Ar Condicionado ou Filtro 

de Cabine 
59262 22500 CHECAR   

  

Fluído de Direção 59262 22500 AGUARDANDO 19/11/2014   

Fluído de Freio 59262 22500 AGUARDANDO 19/11/2014   

Sistema de Frenagem           

Pastilha de Freio 51123 30639 CHECAR 02/07/2014 

Verificar 

Desgaste do 

Disco a cada 

troca 

Disco de Freio 51123 30639 CHECAR 02/07/2014   

Sistema de Suspensão           

Amortecedores e molas 52873 28889 CHECAR 02/07/2014   

Miscelânea           

Limpeza dos Bicos Injetores 59262 22500 AGUARDANDO 29/08/2014   

Velas 59262 22500 CHECAR 29/08/2014   

Cabos de Velas 59262 22500 CHECAR 29/08/2014   

Palhetas 67078 14684 AGUARDANDO 26/09/2014   

Alinhamento\Balanceamento\Rodízio 

de Pneus 
67078 14684 AGUARDANDO 26/09/2014 

  

Bateria   81762 CHECAR     

Correia Dentada + Tensores 74241 7521 AGUARDANDO 19/11/2014   

Fonte:SETRA/DIPRE 



Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros 

A UFSJ não dispõe de quantidade de veículos e motoristas suficientes para atender com eficiência às 
constantes atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, evidenciando as viagens 
indispensáveis ao atendimento das atividades relacionadas à Educação a Distância (aplicação de 
provas, encontros presenciais, simpósios e outros eventos típicos), sendo estas, muitas vezes 
simultâneas, provocando momentos de pico de atendimento. 

Diante de tal premência, foi realizada licitação mediante pregão eletrônico nº 059/2014, para 
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de transporte municipal, 
intermunicipal e interestadual, incluindo o fornecimento de veículos, motoristas devidamente 
habilitados, seguro total, combustíveis e manutenção. A licitação foi dividida em itens, distinguindo 
locação por quilômetro rodado e locação por diária do veículo com quilometragem livre. Foram 
celebrados três contratos conforme tabela seguinte: 

Quadro 49: Locação por Diária do Veículo com Quilometragem Livre; Locação por Quilômetro Rodado; Valor 
Total dos Contratos 

Locação por diária do veículo com quilometragem livre 

Nº 

contrato Empresa Quantidade  Valor unitario  Valor total  

275/2014 

Transporte Oliveira Carvalho Del Rei 

LTDA 50  R$           999,00   R$                 49.950,00  

279/2014 CR Transporte de Passageiros LTDA-ME 250  R$           709,00   R$               177.250,00  

280/2014 Gilsontur Transporte e Turismo LTDA 100  R$        2.112,00   R$               211.200,00  

Fonte:SETRA/DIPRE 

Locação por quilômetro rodado 

Nº 

contrato Empresa Quantidade  Valor unitario  Valor total  

275/2014 

Transporte Oliveira Carvalho Del Rei 

LTDA 100.000  R$               1,97   R$               197.000,00  

279/2014 CR Transporte de Passageiros LTDA-ME 600.000  R$               1,60   R$               960.000,00  

280/2014 Gilsontur Transporte e Turismo LTDA 200.000  R$               3,49   R$               698.000,00  

Fonte:SETRA/DIPRE 

Valor total dos Contratos 

Nº 

contrato Empresa Valor total contrato 

275/2014 Transporte Oliveira Carvalho Del Rei LTDA  R$               246.950,00  

279/2014 CR Transporte de Passageiros LTDA-ME  R$            1.137.250,00  

280/2014 Gilsontur Transporte e Turismo LTDA  R$               909.200,00  

Fonte:SETRA/DIPRE 

Os contratos iniciaram-se no dia 26 de agosto de 2014 com vigência de doze meses corridos, podendo 



ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, fundamentada no 
artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

Para melhor controle das quilometragens do transporte terceirizado, o Setor de Transporte distingue os 
requisitantes entre UFSJ e NEAD, como ilustra o próximo quadro. Salienta-se que estas informações 
foram atualizadas até dia 15 de janeiro de 2015. 

Quadro 50: Locação por Quilômetro Rodado; Locação por Diária do Veículo com Quilometragem Livre 

Locação por quilômetro rodado 

EMPRESA 
TIPO DE 

VEÍCULO 

Km 
 VALOR  

UFSJ NEAD 

Transporte Oliveira Carvalho Del Rei 

LTDA Van 
17194 

10122  R$     53.812,52  

CR Transporte de Passageiros LTDA-ME Passeio 37808 206349  R$   390.651,20  

Gilsontur Transporte e Turismo LTDA Ônibus 105268,3 0  R$   367.386,41  

 

Locação por diária do veículo com quilometragem livre 

EMPRESA 
TIPO DE 

VEÍCULO 

DIÁRIA 
 VALOR  

UFSJ NEAD 

Transporte Oliveira Carvalho Del Rei 

LTDA Van 0 9  R$       6.381,00  

CR Transporte de Passageiros LTDA-ME Passeio 0 0  R$                    - 

Gilsontur Transporte e Turismo LTDA Ônibus 0 0  R$                    - 

Fonte:SETRA/DIPRE 

 

Saldo 

  

Transporte 

Oliveira  CR Transporte GilsonTur 

Saldo diárias 50 241 100 

Saldo quilometragem 72.684 355.843 355.843 

 Fonte:SETRA/DIPRE 



8.2  Gestão do Patrimônio Imobiliário 

8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

Quadro 51 : A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013 

BRASIL 

MG   
São João del-Rei 7 5 
Divinópolis 1 1 
Ouro Branco 1 1 

   Sete Lagoas 2 1 
Jequitibá 1 0 

Subtotal Brasil 12 8 

EXTERIOR PAÍS 1 
  

Subtotal Exterior 0 0 
Total (Brasil + Exterior) 

 12 8 
Fonte: DIMAP/PROAD 

8.2.2 Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional 

Quadro 52 : A.8.2.2.1 – Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 

Estado 
de 

Conser
vação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 
Histórico 

Data da 
Avaliação 

Valor 
Reavaliado 

Com 
Reformas 

Com 
Manutenção 

154069 5249.00027.500-2 

 
21 

 
3 

 

22/03/2013 
 

84.165.327,32 

  

154069 5249.00028.500-8 21 3  20/03/2013 72.776.020,57   
154069 5249.00029.500-3 21 3  20/03/2013  1.654.227,13   
154069 5249.00046.500-6 21 3  20/03/2013  8.482.891,64   
154069 5249.00064.500-4 21 3  19/11/2013  2.500.000,00   
154069 5249.00066-500-5 21 3  09/12/2014  4.208.680,00   
154069 4917.00003-500-2 7 3  20/03/2013 38.997.414,13   
154069 5343.00036.500-9 7 3  20/03/2013 41.943.514,12   
154069 4445.00012.500-5 21 3  20/03/2013 34.803.242,71   
154069 5249.00057.500-6 7 3  20/03/2013 323.311.566,85   
154069 4713.00003.500-7 21 3  09/12/2014  1.514.799,20    

Total: 614.357.683,67   

Fonte:  DIMAP/PROAD 

Regime: 

1 – Aquicultura 12 – Em regularização – Outros 
2 – Arrendamento 13 – Entrega – Adm. Federal Direta 
3 – Cessão – Adm. Federal Indireta 14 – Esbulhado (Invadido) 
4 – Cessão – Outros 15 – Imóvel Funcional (não deve ser objeto do 

Quadro) 
5 – Cessão – Prefeitura e Estados 16 – Irregular – Cessão 
6 – Cessão Onerosa 17 – Irregular – Entrega 
7 – Comodato 18 – Irregular – Outros 
8 – Disponível para Alienação 20 – Locação para Terceiros 



9 – Em processo de Alienação 21 – Uso em Serviço Público 
10 – Em regularização – Cessão 22 – Usufruto Indígena 
11 – Em regularização – Entrega 23 – Vago para Uso 

 
Estado de Conservação: 

1 – Novo 5 – Reparos Importantes 
2 – Muito Bom 6 – Ruim 
3 – Bom 7 – Muito Ruim (valor residual) 
4 – Regular 8 – Sem Valor 

Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União  

Quadro 53: A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00027.500-2 

Endereço Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, São João del-Rei/MG 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 21.273.552/0001-43 

Nome ou Razão Social Seção Sindical dos Docentes - ADFUNREI 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Atividade de Organização Sindical 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contratação direta - Contrato de Permissão de Uso  

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Atendimento aos docentes da permitente 

Prazo da Cessão 03/08/2012 a 02/08/2017 

Caracterização do espaço 
cedido 

Sala nº 2.04, com 30,41m² 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

R$ 300,00 mensal  

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

Rateio de telefone - valor mensal variável de acordo com o 
detalhamento de uso informado na conta. 

Fonte: DIMAP/PROAD 



Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00027.500-2 

Endereço 
- Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, São João del-Rei/MG 

-  

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 00.000.000/0162-76 

Nome ou Razão Social Banco do Brasil S.A. 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contratação direta- Permissão de uso 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Prestação de serviços e produtos da área financeira e bancária. 

Prazo da Cessão Por período indeterminado - Início em 21/07/2008  

Caracterização do espaço 
cedido 

- Sala 1.25 com 30m²  usada para atendimento bancário  e 
espaço de 1m² para instalação de caixa eletrônico - Campus 
Santo Antônio. 

 

 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Valor mensal de R$ 427,94 no período de janeiro a agosto de 
2014 TODOS OS CAMPI 

Valor mensal de R$ 454,69 no período de setembro a dezembro 
de 2014 PARA TODOS OS CAMPI 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

Não se aplica  



Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00028.500-8 

Endereço 
- Praça Dom Helvécio, nº 74, Fábricas, São João del-Rei/MG 

-  

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 00.000.000/0162-76 

Nome ou Razão Social Banco do Brasil S.A. 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contratação direta- Permissão de uso 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Prestação de serviços e produtos da área financeira e bancária. 

Prazo da Cessão Por período indeterminado - Início em 21/07/2008  

Caracterização do espaço 
cedido 

- Espaço de 1m² para instalação de caixa eletrônico – Campus 
Dom Bosco. 

 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Valor mensal de R$ 427,94 no período de janeiro a agosto de 
2014 para todos os campi 

Valor mensal de R$ 454,69 no período de setembro a dezembro 
de 2014 para todos os campi 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

Não se aplica  

Fonte: DIMAP/PROAD 

Quadro  A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 
 Praça Frei Orlando (5249.00027.500-2 

Praça Dom Helvécio (5249.00028.500-8 

Endereço 
- Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, São João del-Rei/MG 

- Praça Dom Helvécio, nº 74, Fábricas, São João del-Rei/MG 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 90.400.888/0001-42 

Nome ou Razão Social 
Banco Santander (Brasil) S.A. 

 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Bancos múltiplos, com carteira comercial. 

 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contratação direta- Permissão de uso 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Instalação de caixa automático para prestação de serviços e 
produtos da área financeira e bancária. 

Prazo da Cessão 13/08/2012 a 12/08/2017 



Caracterização do espaço 
cedido 

 - Espaço de 1m² para instalação de caixa eletrônico - Campus 
Santo Antônio. 

- Espaço de 1m² para instalação de caixa eletrônico – Campus 
Bom Bosco 

 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

R$ 20,00 por mês, sendo R$ 10,00 por cada espaço.  

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

Não se aplica 

Fonte: DIMAP/PROAD 

Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00028.500-8 

Endereço Praça Dom Helvécio, nº 74, Fábricas, São João del-Rei/MG 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 08.383.310/0001-44 

Nome ou Razão Social Elaine Cristina Passos - ME 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Lanchonete e Restaurante  

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Concorrência  

Contratação direta - Contrato emergencial  

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Exploração comercial de lanchonete e cantina  

Prazo da Cessão 
01/11/2013 a 31/10/2014 (Concorrência) 

01/11/2014 a 13/02/2014 (contrato emergencial) 

Caracterização do espaço 
cedido 

Espaço físico de R$ 39,38 m² 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

R$ 994,17 mensal - de janeiro a outubro de 2014. 

R$ 750,00 mensal - novembro e dezembro de 2014. 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

-Rateio de água - Valor fixo mensal de R$ 20,00 – de janeiro a 
novembro de 2014. 

- Rateio de água - valor fixo de R$ 39,00 – dezembro de 2014 
(valor baseado no valor que é cobrado pelo Departamento 
Autônomo de água e Esgoto - DAMAE). 

- Rateio de energia elétrica - Valor fixo mensal de R$ 183,95 – 
Valor apurado com base no consumo (kw) do equipamento 
básico a ser utilizado 

Fonte: DIMAP/PROAD 



Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00027.500-2 

Endereço Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, São João del-Rei/MG 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 
12.406.891/0001-60 - até setembro de 2014 

11.447.945/0001-72  

Nome ou Razão Social 
MCA Cozinha Industrial Ltda – ME - até setembro de 2014 

Irani de Jesus Dias Maximiano – ME - de outubro a dezembro 
de 2014 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Fabricação de alimentos e pratos prontos  

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Concorrência - até setembro de 2014 

Contratação direta - Contrato emergencial 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Exploração comercial de lanchonete e cantina 

Prazo da Cessão 

19/08/2013 a 30/09/2014 - Concorrência  

01/10/2014 a 01/03/2015 – contrato emergencial 

 

Caracterização do espaço 
cedido 

Espaço físico de R$ 87,05 m² 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

R$ 1.866,61 de janeiro a setembro de 2014 

R$ 1.000,00 de novembro a dezembro de 2014 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

-Rateio de água - Valor fixo mensal de R$ 20,00 – de janeiro a 
setembro de 2014. 

- Rateio de água - valor fixo de R$ 39,00 – outubro de 2014 a 
dezembro de 2014 (valor baseado no valor que é cobrado pelo 
Departamento Autônomo de água e Esgoto - DAMAE). 

- Rateio de energia elétrica – Valor calculado de acordo com o 
consumo mensal auferido através de medidor independente. 

Fonte: DIMAP/PROAD 

Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00027.500-2 

Endereço Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, São João del-Rei/MG 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 
12.406.891/0001-60 - até setembro de 2014 

11.447.945/0001-72  

Nome ou Razão Social 
MCA Cozinha Industrial Ltda – ME - até setembro de 2014 

Irani de Jesus Dias Maximiano – ME - de outubro a dezembro 
de 2014 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Fabricação de alimentos e pratos prontos  



Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Concorrência - até setembro de 2014 

Contratação direta - Contrato emergencial 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Exploração comercial de lanchonete e cantina 

Prazo da Cessão 
19/08/2013 a 30/09/2014 - Concorrência  

01/10/2014 a 01/03/2015 – contrato emergencial 

Caracterização do espaço 
cedido 

Espaço físico de R$ 87,05 m² 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

R$ 1.866,61 de janeiro a setembro de 2014 

R$ 1.000,00 de novembro a dezembro de 2014 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

-Rateio de água - Valor fixo mensal de R$ 20,00 – de janeiro a 
setembro de 2014. 

- Rateio de água - valor fixo de R$ 39,00 – outubro de 2014 a 
dezembro de 2014 (valor baseado no valor que é cobrado pelo 
Departamento Autônomo de água e Esgoto - DAMAE). 

- Rateio de energia elétrica – Valor calculado de acordo com o 
consumo mensal auferido através de medidor independente. 

Fonte: DIMAP/PROAD 

Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00057.500-6 

Endereço - Avenida Visconde do Rio Preto, s/n (Km 02), Colônia do 
Bengo, São João del-Rei/MG 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 08.383.310/0001-44 

Nome ou Razão Social Elaine Cristina Passos – ME 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Lanchonete e Restaurante  

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Concorrência  

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Exploração comercial de lanchonete 

Prazo da Cessão 13/01/2014 a 12/01/2015 – podendo ser prorrogado  

Caracterização do espaço 
cedido 

Espaço de 393,97 m² 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

R$ 4.499,00 por mês 

Observação: valor é reduzido em 25% em período de férias. 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

-Rateio de água - Valor fixo mensal de R$ 39,00 – baseado no 
valor que é cobrado pelo Departamento Autônomo de água e 
Esgoto (DAMAE)  



- Rateio de energia elétrica - Valor fixo mensal de R$ 124,22 – 
valor aferido com base nas estimativas de consumo dos 
equipamentos existentes no local. 

Fonte: DIMAP/PROAD 

Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 4445.00012.500-5 

Endereço Sala 103 do Bloco D situada a Av. Sebastião Gonçalves Coelho 
nº 400 bairro Chanadour Divinópolis/MG 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 05.691.235/0001-90 

Nome ou Razão Social Copyuai Locação de Equipamentos Ltda 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Serviços de cópias reprográficas, impressão de documentos e 
encadernação. 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Licitação Pública, através do Pregão Eletrônico de nº 012/2013. 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Prestação de serviços de cópias reprográficas, impressão de 
documentos e encadernação, com disponibilização de mão de 
obra, equipamentos e materiais necessários. 

Prazo da Cessão 
12 meses podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, 
limitado a duração a 60 meses nos termos do inciso II do artigo 
57 da Lei 8.666 de 1993. 

Caracterização do espaço 
cedido 

Sala com 60M2, desprovida de rede hidráulica e ramal 
telefônico. 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Para utilização do espaço a empresa efetua o ressarcimento das 
seguintes importâncias: R$ 487,30 a título de aluguel e R$ 
508,78 a título de energia.  

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

 



Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00057.500-6 

Endereço 
- Avenida Visconde do Rio Preto, s/n (Km 02), Colônia do 
Bengo, São João del-Rei/MG 

-  

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 00.000.000/0162-76 

Nome ou Razão Social Banco do Brasil S.A. 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contratação direta- Permissão de uso 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Prestação de serviços e produtos da área financeira e bancária. 

Prazo da Cessão Por período indeterminado - Início em 21/07/2008  

Caracterização do espaço 
cedido 

- Espaço de 1m² para instalação de caixa eletrônico – Campus 
CTAN 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Valor mensal de R$ 427,94 no período de janeiro a agosto de 
2014 para todos os campi 

Valor mensal de R$ 454,69 no período de setembro a dezembro 
de 2014 para todos os campi 

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

Não se aplica  

Fonte: DIMAP/PROAD 



Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00027.500-2 

Endereço Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, São João del-Rei/MG 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 05.418.239/0001-08 

Nome ou Razão Social Fundação de Apoio a Universidade Federal de São João del-Rei 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Atividade de Organizações associativas ligadas à cultura e à 
arte 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contratação direta  

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Apoio às atividades  de extensão, artísticas e culturais da 
Universidade idade  

Prazo da Cessão  

Caracterização do espaço 
cedido 

Prédio com salas administrativas  com o total de 471,09 m² 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Não se aplica  

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

Não se aplica  

Fonte: DIMAP/PROAD 

 



Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 5249.00027.500-2 

Endereço Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, São João del-Rei/MG 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 05.418.239/0001-08 

Nome ou Razão Social Fundação de Apoio a Universidade Federal de São João del-Rei 

Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Atividade de Organizações associativas ligadas à cultura e à 
arte 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Contratação direta  

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Apoio às atividades  de extensão, artísticas e culturais da 
Universidade idade  

Prazo da Cessão  

Caracterização do espaço 
cedido 

Prédio com salas administrativas  com o total de 471,09 m² 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Não se aplica  

Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos  

 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

Não se aplica  

Fonte: DIMAP/PROAD 

Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 4445.00012.500-5 

Endereço 

Av. Sebastião Gonçalves Coelho, 400 

Bairro Chanadour 

CEP 35501-296 

Divinópolis – MG  

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 11.282.512/0001-04 

Nome ou Razão Social Pimenta Mineira Ltda 

Atividade ou Ramo de 
Atuação Restaurantes e similares 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário Pregão Eletrônico 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Exploração comercial de lanchonete e cantina, com serviço do 
tipo “self – servisse” e lanches. 

Prazo da Cessão 22/11/2013 até 19/12/2014 

Caracterização do espaço 
cedido 

Espaço físico correspondente a 402,43m2, localizado nas 
dependências do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, composto 
de área para atendimento ao público e cozinha. O local é 
desprovido de medidor independente de energia. 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ R$ 493,33 



Cedente 
Tratamento Contábil dos 
Valores ou Benefícios  

Forma de utilização dos 
Recursos Recebidos   

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados ao 
Imóvel 

R$ 240,00 por ano, sendo R$20,00 mensais (referentes a 
consumo de água). 

Fonte: DIMAP/PROAD 

8.2.3 Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ 

Não há informação a respeito 

8.2.4 Análise Crítica 

Todos os imóveis da UFSJ foram lançados no Sistema de Patrimônio da União - SPIUNet com as 
devidas atualizações em 20/03/2013 e em 09/12/2014 sendo que a próxima reavaliação será realizada 
somente a partir de 20/03/2015 conforme as normas vigentes. Quanto à questão cartorial, esforços estão 
sendo envidados para liberação do alvará junto ao Corpo de Bombeiros, por meio de agendamento de 
reunião com o Comandante do Pelotão para requerimento do pedido de reunião técnica. Haverá a 
tentativa de viabilizar uma vistoria parcial para liberação das edificações isoladamente, prédio a prédio, 
à medida que possam ser sanadas as irregularidades de cada um.  Após essa etapa, haverá entrada junto 
à Prefeitura Municipal para regularização do "habite-se" e posteriormente ajustar a situação cartorial 
dos imóveis da Universidade Federal de São João del-Rei.  Em dezembro de 2014, foi incluído no 
Spiunet as aquisições de um terreno na cidade de São João del-Rei, na qual será construído o prédio do 
curso de Medicina. Foi adquirida uma Fazenda na cidade de Jequitibá, na qual serão construídas 
benfeitorias para atender ao curso de Agronomia do campus de Sete Lagoas. Foi lançada também a 
Fazenda Boa Esperança na cidade de SJDR. Também foi lançado o imóvel alugado de terceiros do NIA 
(EMBRAPA) na cidade de Sete Lagoas. 

8.3 Bens Imóveis Locados de Terceiros 

Quadro 54: A.8.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros dela UJ 

Exercício 2014 Exercício 2013 

BRASIL 
UF 1 Σ Σ 

Sete Lagoas 1   0   

Subtotal Brasil 1 0 

EXTERIOR 
PAÍS 1 Σ Σ 

- 0   0   

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 1 0 

Fonte: DIMAP/PROAD 



9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

9.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)  

a) Relação dos Sistemas e a Função de cada um deles 

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

O sistema possibilita a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos e integra totalmente a área administrativa, 
desde a requisição (material, prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens, hospedagem, material informacional, 
manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento distribuído internamente. No SIPAC, cada unidade administrativa possui seu 
orçamento e a autorização de qualquer despesa, por unidade, ocorre, previamente, neste sistema, antes mesmo de ser executada no SIAFI. 
Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e gerencia compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de 
despesas, manutenção das atas de registros de preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção do campus, faturas, bolsas e 
pagamento de bolsas, abastecimento e gastos com veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de processos, dentre outras funcionalidades. 
Por tudo isso, esse sistema representa grande avanço para a administração universitária, uma vez que permite o controle refinado dos 
procedimentos administrativos, vinculando-os, inclusive, ao orçamento distribuído no âmbito interno. 

SIGRH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 

O SIGRH informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação 
funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, concursos, capacitações,atendimentos on-line, serviços e 
requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, dentre outros. A maioria das operações possui algum nível de interação com o sistema 
SIAPE (sistema de âmbito nacional), enquanto outras são somente de âmbito interno. 

Contac – Sistema de Controle Acadêmico 

É o sistema que possibilita, por meio de diversos subsistemas, atividades essenciais para a gestão e controle da graduação, tais como Pré-
Matrículas on-line e validação de pré-matrículas de ingressantes advindos de diversas formas de ingresso, ofertas de unidades curriculares 
pelas coordenações de cursos, inscrições periódicas on-line em disciplinas ofertadas, registros acadêmicos curriculares e extracurriculares, 
manutenção de diários de classe (on-line), fechamentos de atas de resultado final, consultas de notas e emissão de documentos para discentes 
(extrato/histórico escolar e atestados diversos) por meio eletrônico, requerimento de procedimentos acadêmicos para discentes, migração de 
informações para coleta do Censo do INEP etc. 

Posgrad – Sistema de Controle da Pós-Graduação 

É o sistema que possibilita atividades essenciais para a gestão e controle da pós-graduação, tais como matrículas, ofertas de unidades 
curriculares e inscrições periódicas dos discentes pelas coordenações dos programas de pós-graduação, registros acadêmicos curriculares e 



extracurriculares, manutenção de diários de classe (on-line), fechamentos de atas de resultado final, emissão de documentos para discentes 
(extrato/histórico escolar e atestados diversos) por meio eletrônico, requerimento de procedimentos acadêmicos para discentes. 

Intelecto – Sistema de Gestão da Produção Intelectual Institucional 

O sistema possibilita o registro de toda a produção intelectual dos docentes. Nele, o docente informa os projetos de pesquisa, ensino e 
extensão dos quais estão incluídos, bem como a participação em eventos, prestação de serviços, atividades administrativas exercidas, etc. As 
atividades são validadas pelo chefe do departamento do docente e documentada no Relatório de Atividades Docentes (Radoc) que é emitido 
periodicamente. O Intelecto possui integração com o Contac e com o Posgrad para que as informações advindas das atividades em sala de 
aula sejam também contempladas no Radoc. 

Pibic – Sistema de Gestão do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 

É um subsistema do sistema Intelecto que gerencia desde a submissão de projetos de iniciação científica, avaliação de projetos, pareceres, 
resultado da seleção dos projetos submetidos, contemplação de bolsas e seleção de bolsistas de iniciação científica, até a gestão das bolsas. 
Os projetos aprovados e os discentes orientados, vinculados aos projetos, contemplados ou não com bolsas, são registrados no Radoc 
(Relatório de Atividades Docentes do sistema Intelecto). 

Pibex – Sistema de Gestão do Programa Institucional de Bolsa de Extensão 

É um subsistema do sistema Intelecto que gerencia desde a submissão de projetos de extensão, avaliação de projetos, pareceres, resultado da 
seleção dos projetos submetidos, contemplação de bolsas e seleção de bolsistas de extensão, até a gestão das bolsas.Os projetos aprovados e 
os discentes orientados, vinculados aos projetos, contemplados ou não com bolsas, são registrados no Radoc (Relatório de Atividades 
Docentes do sistema Intelecto). 

Sisu – Sistema de Migração do SISU (Sistema de Seleção Unificada do MEC) 

Esse sistema possibilita a migração das informações de todos os candidatos aprovados para os cursos da UFSJ pelo Sistema de Seleção 
Unificada (SISU) do MEC. Após isso, o sistema disponibiliza a Pré-Matrícula on-line para todos os candidatos. A Divisão de 
Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) da Pró- Reitoria de Ensino da Graduação valida cada pré-matrícula de acordo com a 
documentação enviada por cada aluno e prepara, quando for o caso, novas chamadas mediante a disponibilidade de vagas. As vagas são 
gerenciadas no sistema pela Copeve (Comissão Permanente de Vestibular). Esse sistema é totalmente integrado com o Contac e possibilita 
que o aluno/candidato pré-matriculado acompanhe todo o processo de matrícula. 

HabEspec – Sistema de Seleção com Provas de Habilidades Específicas 

É o sistema de gestão do Processo Seletivo Simplificado para Ingresso nos Cursos de Graduação da UFSJ que necessitam de Prova de 
Habilidades Específicas e não são contemplados pelo SISU. O sistema controla todo o processo, desde a inscrição on-line dos candidatos até 



a apuração dos resultados finais. As notas do Enem de cada candidato são importadas do portal do INEP. As informações dos candidatos 
aprovados são migradas para o Contac para que se possa iniciar o processo de Pré-Matrícula. 

Prosel-PAS – Sistema de Seleção pelo Programa de Acesso Seriado 

O sistema PAS possibilita a gestão do programa de acesso seriado no qual o aluno, ao término de cada Ano do Ensino Médio, realiza uma 
prova. O sistema controla todo o processo, desde a inscrição on-line dos candidatos até a apuração dos resultados finais.As informações dos 
candidatos aprovados são migradas para o Contac para que se possa iniciar o processo de Pré-Matrícula. 

Protap – Sistema de Gestão do Protap 

O sistema gerencia o Protap que é o Processo Seletivo por Transferência Externa e Admissãode Portadores de Diploma de Ensino Superior. 
O sistema controla todo o processo, desde a inscrição on-line dos candidatos até a apuração dos resultados finais. As notas do Enem de cada 
candidato são importadas do portal do INEP. As informações dos candidatos aprovados são migradas para o Contac para que se possa iniciar 
o processo de Pré-Matrícula. 

Prosel-EAD – Sistema de Processo Seletivo Simplificado para EAD (Educação a Distância) 

O sistema gerencia o Processo Seletivo Simplificado para Ingresso nos Cursos de Graduação da UFSJ - modalidade Educação a Distância. O 
sistema controla todo o processo, desde a inscrição on-line dos candidatos até a apuração dos resultados finais. As notas do Enem de cada 
candidato são importadas do portal do INEP. As informações dos candidatos aprovados são migradas para o Contac para que se possa iniciar 
o processo de Pré-Matrícula. 

Reopção – Sistema de Gestão de Transferências Internas 

O sistema de Reopção possibilita a gestão do processo seletivo para transferência interna entre cursos de graduação. É um subsistema do 
Contac que controla todo o processo, desde a inscrição on-line dos candidatos à transferência interna até a apuração dos resultados finais. 

Siases - Sistema de Apoio ao Programa de Assistência Estudantil 

O Siases auxilia a seleção de bolsistas para Programa de Assistência Estudantil. 

b) Eventuais Necessidades de Novos Sistemas Informatizados ou Funcionalidades, suas Justificativas e as Medidas Programadas 
e/ou em Curso para Obtenção dos Sistemas 

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

O SIGAA possibilitará de forma muito mais eficiente a gestão do Ensino de Graduação, Pós-Graduação Lato e Stricto, Ensino Técnico e 
Médio, Pesquisa, Extensão, Monitoria, EAD, Produção Intelectual, Biblioteca, Ambientes Virtuais, Infra-Estrutura Física, Residência 
médica, etc. 



Atualmente o Controle Acadêmico de graduação da UFSJ é gerenciado pelo sistema Contac, e a pós-graduação pelo sistema Posgrad.  Está 
na fase de concepção a implantação  do  sistema  SIGAA,  dos  mesmos  desenvolvedores  dos  sistemas  SIPAC  e SIGRH, para gerência 
tanto da graduação quanto da pós-graduação. 

A necessidade de implantação do SIGAA em substituição ao Contac e Posgrad se justifica pelos seguintes pontos: 
 Total integração com os sistemas SIPAC e SIGRH por fazer parte do conjunto de sistemas SIG (Sistemas Integrados de Gestão); 

 O Contac é um sistema antigo que vem sendo constantemente reformulado para adequações às novas normas acadêmicas. A 

tecnologia utilizada possui algumas limitações que dificultam a modernização do sistema; 

 O Posgrad é um sistema limitado e necessita de uma total reestruturação; 

 O Contac e o Posgrad não têm integração com a plataforma para EAD; 

 O SIGAA possibilitará a substituição de outros sistemas além de Contac e Posgrad. 

Sistemas legados não contemplados pelo SIG 

Após a implantação total do SIG (Sistema Integrado de Gestão), alguns sistemas legados da instituição, que não possuem funcionalidades 
contempladas, deverão ser reestruturados para que sejam mais eficientes e possam se integrar ao SIG, quando necessário. São sistemas que 
não possuem grande expressão por atenderem apenas áreas específicas da UFSJ, porém, são de suma importância para as áreas a que 
suportam.  

A proposta é que sejam usadas para a reestruturação dos sistemas legados as mesmas tecnologias de implementação do SIG, a fim de 
minimizar os custos de manutenção e como parte da estratégia de capacitação da equipe de desenvolvimento, que dará manutenção futura ao 
SIG, após o término. 
 
c) Relação dos Contratos 

Quadro 55 : A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014 

Nº do 
Contrato 

Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo  
Valores 

Desembolsados 
2014 

CNPJ Denominação 

689/2012 

 

Termo aditivo 
2/2013 de 
serviços de 
manutenção de 
equipamentos de 
TI 

05/12/2013 
a 
04/12/2014 

04.310.3
81/0001-
66 

Tecnodados SJDR 
LTDA 

272.826,13 272.826,13 

136/2013 

 

Contratação de 
empresa 

11/11/2013 
a 

13.406.6
86/0001-

SIG-Software & 
Consultoria em 

1.326.200,00 PPP 



especializada 
para implantação 
dos sistemas 
SIG-UFRN 

10/11/2015 67 Tecnologia da 
Informação LTDA 

13/2013 

Termo de 
cooperação 

Desenvolvimento 
em estudos em 
tecnologia da 
informação e 
modernização da 
gestão pública, 
para implantação 
e aprimoramento 
de sistemas 
informatizados 
de gestão 
administrativa e 
de pessoas 

30/08/2013 
a 
31/03/2015 

24.365.7
10/0001-
83 

UFRN-
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte 

302.326,00  

162/2013 Fornecer e 
instalar sistema 
inteligente de 
monitoramento 
externo no CSA 
da UFSJ 

27/01/2014 
a 
27/03/2014 

12.138.3
80/0001-
04 

IPS Tecnologia e 
Consultoria LTDA 

242.000,00 242.000,00 

166/2013 Serviços de 
estrutura de TI no 
CSA da UFSJ 

29/01/2014 
a 
28/04/2014 

13.829.6
24/0001-
68 

EMC 
Telecomunicações 
LTDA 

54.999,00 54.999,00 

165/2013 Prestação de 
serviços de 
infraestrutura de 
TI para 
estabelecer a 
interligação 
lógica no CCO-
UFSJ 

17/02/2014 
a 
16/06/2014 

13.829.6
24/0001-
68 

EMC 
Telecomunicações 
LTDA 

137.000,00 137.000,00 

Fonte: NTINF 



10  GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

10.1  Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 

Quadro 56: A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1.  Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?  X 

2.  
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas 
de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? 

 X 

3.  As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?  X  

4.  
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a 
resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 

X  

5.  A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? X  

6.  O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? X  

7.  

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? X  

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado. www.ufsj.edu.br/pplan 

8.  

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da 
unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN 
SLTI/MPOG 10/2012)? 

 X 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados. _______ 

Considerações Gerais 

 

Fonte: DIPRE/PROAD 



11 ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

Os itens deste capítulo que não tiveram conteúdo foram: 

 11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício - o Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das 
deliberações do TCU atendidas no exercício, por não haver deliberação do TCU no exercício de 
2014;  

 11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício - o Quadro 
A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício, por não haver deliberação do TCU no exercício de 2014; 

 11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário.  
 

11.1 Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU  

11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício  

O quadro A. 11.1.1- Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício não foi preenchido 
por não haver deliberação do TCU no exercício de 2014. 

11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício  

O quadro A.11.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício não foi preenchido por não haver deliberação do TCU no exercício de 2014.   

11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)  

11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício  

Quadro 57: A.11.2.1 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1734 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria 
Item 

do RA 
Comunicação Expedida 

01 201407215 - 
Of. n°11732/2014/CGUMG/CGU-PR, de 

09/05/2014.  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1734 

Recomendação: 01 (Constatação 1.1.1.2) 

Descrição da Recomendação: 

Promover, nos termos do “caput” do artigo 143 da Lei n° 8.112/90, apuração de responsabilidades pelo 
descumprimento do regime de dedicação exclusiva pelos docentes CPFs: ***.164.706-**, ***.394.548-**, 
***.985.128-**, ***.582.201-**, ***.615.186-**, ***.479.696-**, ***.985.896-**, ***.410.176-**, 
***.583.726-**, ***.908.536-**, ***.687.056-** e ***.985.606-**. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 



Reitoria 1734 

Síntese da Providência Adotada 

Foi instituída Comissão de Sindicância, nomeando os servidores Marcos Vieira Silva e Bruno Nascimento 
Campos, através da Portaria n°. 284, de 24 de abril de 2014, para apurar os fatos de descumprimento do regime de 
dedicação exclusiva. A referida comissão realizou os trabalhos de apuração, com convocação dos docentes e 
análise dos documentos comprobatórios, para opinar sobre a situação dos docentes diante dos fatos apontados no 
Relatório n° 201407215 da Controladoria-Geral da União. Os trabalhos da referida comissão foram concluídos em 
25 de junho de 2014. Após o conhecimento dos resultados da apuração e com base nos pareceres jurídicos, a 
Reitora Valéria Heloísa Kemp emitiu despachos acatando a decisão da Comissão de Sindicância, pela instauração 
de processo administrativo disciplinar, para o servidor de CPF ***.985.606-** ; e de arquivamento dos demais 
casos.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

A Comissão de Sindicância promoveu a apuração de responsabilidades, respeitando os princípios do contraditório 
e da ampla defesa, concluindo pela instauração de um (1) processo administrativo disciplinar e de onze (11) 
arquivamentos. A Reitora da UFSJ acompanhou a decisão da referida comissão.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

A fase de apuração para estes casos foi realizada sem dificuldades.  

Recomendação: 03 (Constatação 1.1.1.2) 

Descrição da Recomendação: 

Informar, no prazo de 120 dias do recebimento deste relatório, os resultados da apuração dos fatos e das 
providências adotadas relativas às Recomendações 1 e 2, acompanhados da devida documentação comprobatória. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Reitoria  1734 

Síntese da Providência Adotada 

Foi encaminhada à Controladoria-Geral da União cópia integral dos processos de sindicância, contendo os 
resultados dos trabalhos de apuração, assim como cópia do processo disciplinar instaurado contra o docente de 
CPF ***.985.606-** , informando que este processo estava em fase apuração pela Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, nomeada pela Portaria UFSJ n° 572, de 21/07/2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As providências de apuração para os casos de descumprimento do regime de dedicação exclusiva por docentes 
foram tomadas pela UFSJ, restando apresentar o resultado do processo administrativo disciplinar à Controladoria-
Geral da União.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

As providências foram adotadas sem dificuldades.  

Recomendação: 04 (Constatação 1.1.1.2) 

Descrição da Recomendação: 

Implementar controles internos, de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência de eventual infração ao 
cumprimento, por docentes, do regime de dedicação exclusiva.  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 



Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGP 1734 

Síntese da Providência Adotada 

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) implementou  um  formulário de declaração de 
acúmulo de cargos, empregos, funções, proventos e outros vínculos, que deve ser preenchido pelos docentes no 
momento da posse e exercício na Universidade Federal de São João Del-Rei, como medida preventiva para evitar a 
ocorrência de descumprimento do regime de dedicação exclusiva. Neste documento constam os casos previstos no 
art. 117 da Lei 8.112/90, sobre o regime de dedicação exclusiva, assim como a ressalva que a assinatura do 
servidor o torna ciente de que qualquer omissão constitui presunção de má-fé e que o mesmo se compromete ainda 
a informar qualquer alteração nas informações prestadas. O formulário está disponível no site da UFSJ, no 
seguinte link: http://www.ufsj.edu.br/progp/formularios.php 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Foram instituídos controles internos pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, no intuito de 
verificar a ocorrência de eventual descumprimento de dedicação exclusiva por docentes, através de formulário 
próprio, contendo declaração de não acumulação de cargos, empregos, funções e outros vínculos.  
 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

As providências foram adotadas sem dificuldades no âmbito da UFSJ, com a finalidade de mitigar possíveis 
ocorrências.  Porém, cabe registrar que pelo fato de não possuirmos acesso à base de dados de cruzamentos de 
vínculos como RAIS, SIAPE, CNPJ, tais ocorrências podem vir a ocorrer novamente na Instituição.  

Recomendação: 01 (Constatação 1.1.1.3) 

Descrição da Recomendação: 

Promover, nos termos do “caput” do artigo 143 da Lei n° 8.112/90, apuração de responsabilidade pelo 
descumprimento do regime de dedicação exclusiva pelo docente CPF ***.855.336-**. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Reitoria 1734 

Síntese da Providência Adotada 

Foi instituída Comissão de Sindicância, nomeando os servidores Marcos Vieira Silva e Bruno Nascimento 
Campos, através da Portaria n°. 284, de 24 de abril de 2014, para apurar o fato de descumprimento do regime de 
dedicação exclusiva pelo docente de CPF ***.855.336-**, por meio do processo n° 23.122.004723/2013-29. A 
referida comissão realizou a convocação do docente, sendo que o mesmo não foi localizado no endereço 
cadastrado na UFSJ. As correspondências remetidas encaminhadas pelos correios retornaram a UFSJ, com a não 
localização do destinatário (fls.36-37); assim como as correspondências eletrônicas tiveram retorno por não 
localização de endereço (fls. 41-42; 49-50). Cumpre destacar que o referido docente pediu exoneração da UFSJ em 
1° de março de 2012.  

Os trabalhos da referida comissão foram concluídos em 25 de junho de 2014, com a indicação de abertura de 
processo administrativo disciplinar, uma vez que o acusado contrariou o disposto no artigo 14, inciso I, do Decreto 
n° 94.664/1987 que trata do Regime de Dedicação Exclusiva quando passou, em 04 de agosto de 2011, a compor 
quadro de funcionários do Centro Brasileiro de Educação e Cultura, tendo seu vínculo com a UFSJ mantido até 1° 
de março de 2012. Após o conhecimento do resultado da apuração e com base no parecer jurídico, a Reitora 
Valéria Heloísa Kemp emitiu despacho acatando a decisão da Comissão, decidindo pela instauração do processo 
administrativo disciplinar.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

A Comissão de Sindicância promoveu a apuração de responsabilidade, respeitando os princípios do contraditório e  



da ampla defesa, concluindo pela instauração de processo administrativo disciplinar.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

A não localização do docente indiciado dificultou o trabalho da Comissão de Sindicância.  

Recomendação: 03 (Constatação 1.1.1.3) 

Descrição da Recomendação: 

Informar, no prazo de 120 dias do recebimento deste relatório, os resultados da apuração dos fatos e das 
providências adotadas relativas às Recomendações 1 e 2, acompanhados da devida documentação comprobatória. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

Reitoria 1734 

Síntese da Providência Adotada 

Foi encaminhada à Controladoria-Geral da União cópia integral do processos de sindicância, contendo os 
resultados dos trabalhos de apuração, assim como cópia do processo disciplinar instaurado contra o docente de 
CPF ***.855.336-** , informando que este processo estava em fase apuração pela Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, nomeada pela Portaria UFSJ n° 572, de 21/07/2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As providências de apuração para o caso de descumprimento do regime de dedicação exclusiva pelo docente foram 
tomadas pela UFSJ, restando apresentar o resultado do processo administrativo disciplinar à Controladoria-Geral 
da União. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

As providências foram adotadas sem dificuldades.  

Recomendação: 01 (Constatação 1.1.1.4) 

Descrição da Recomendação: 

Notificar o servidor CPF ***.070.876-** para que este adote as providências necessárias para atualização, perante 
o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, das 
informações relativas à empresa Alterosa Madeiras Limitada – ME, CNPJ 86.657.723/0001-83, da qual o referido 
servidor foi sócio-administrador. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

Reitoria 1734 

Síntese da Providência Adotada 

O servidor foi notificado conforme fls. 51 a 53, do processo 23.122.004711/2013-00. Sendo que o mesmo 
informou que já estava adotando as medidas junto à Receita Federal por intermédio de seu contador. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A notificação foi realizada com finalidade de regularizar a situação do servidor junto à Receita Federal do Brasil.  



Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

As providências foram adotadas sem dificuldades.  

Recomendação: 02 (Constatação 1.1.1.4) 

Descrição da Recomendação: 

Informar, no prazo de 120 dias do recebimento deste relatório, o resultado da notificação e da respectiva 
atualização cadastral mencionada na Recomendação 1, acompanhadas da devida documentação comprobatória. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

Reitoria 1734 

Síntese da Providência Adotada 

Após a notificação, o servidor encaminhou comprovante de alteração societária no sistema da Receita Federal, 
fls.54 do processo 23.122.004711/2013-00, constando a relação dos sócios da empresa Alterosa Madeiras Ltda – 
ME, CNPJ 86.657.723/0001-83, a saber: Sócio: Maria Nicia da Conceição Almeida; CPF: 455.564.156-68 (10% 
do capital social); Sócio-Aministrador: Salomão Cheble de Almeida CPF: 071.489.506-78 (90% do capital social). 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Através da notificação o servidor tomou as medidas necessárias junto à Receita Federal retirando-se do quadro 
societário da empresa Alterosa Madeiras Ltda – ME. A UFSJ comprovou a regularização por meio de 
documentação apresentada pelo servidor.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

 As providências foram adotadas sem dificuldades.  

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria 
Item 

do RA 
Comunicação Expedida 

02 201409844 - 
Of. n° 31531/2014/CGUMG/CGU-PR, de 

27/11/2014.  
 

Órgão/entidade objeto da recomendação 
Código 
SIORG 

Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1734 

Recomendação: 02 (Constatação 1.1.1.1) 

Descrição da Recomendação: 

Providenciar o pagamento de exercícios anteriores dos valores recebidos a menor pelos servidores de CPFs 
***.555.246-**, ***.977.206-** e ***.836.136-**, referentes à vantagem do revogado art.192, inciso I, da Lei n° 
8.112/90. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação 
 

Código 
SIORG 

Divisão de Administração de Pessoal – Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas  
 

1734 

Síntese da Providência Adotada 



A Divisão de Administração de Pessoal informa que não foi necessário proceder a pagamento de exercícios 
anteriores aos servidores de CPF ***. 555.246-**, ***.977.206-** e ***.836.136-**. 

Conforme esclarecimento citado da recomendação 1, para a execução do Processo Judicial nº 96.0030289-8,  em 
que os servidores de  CPF ***. 555.246-**, ***.977.206-** também são beneficiários, foram elaboradas 
memórias de cálculos  dos valores devidos e recebidos.  À época, a Divisão de Administração de 
Pessoal/PROGP/UFSJ atentou-se para a fórmula de cálculo da vantagem do art. 192, nos termos da 
ORIENTAÇÃO  NORMATIVA Nº. 11, DE 05/11/2010 e os créditos devidos a esses servidores foram 
adicionados aos valores do passivo judicial, conforme se constata nas planilhas de cálculos anexas. 

Em referência ao servidor de CPF ***.836.136-**, também não há que se falar em pagamento de exercício 
anterior. Quando da retificação do cálculo do art. 192, II, na folha de pagamento do servidor, foi observado o 
crédito devido e o mesmo foi quitado através do Processo Administrativo nº 23122.004638/2013-65, cópia anexa, 
nos termos da Portaria nº. 02, de 30/11/2012, e o valor foi creditado na folha de pagamento do servidor no mês de 
dezembro de 2013, conforme Ficha Financeira anexada às fls. 22 do Processo Administrativo anexo. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não foi necessário proceder ao pagamento de exercícios anteriores aos servidores citados, uma vez que a Divisão 
de Administração de Pessoal considerou a vantagem do art. 192 na fórmula de cálculo, nos termos da Orientação 
Normativa n°. 11, de 05/11/2010, para a execução do Processo Judicial n° 96.0030289-8, no qual dois servidores 
são beneficiários; e realizou o pagamento do crédito ao outro servidor através do processo administrativo n° 
23.122.004638/2013.65.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

As providências foram adotadas sem dificuldades.  

Ordem 
Identificação do 

Relatório de Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

03 201411589  
Of. n° 33110/2014/CGUMG/CGU-PR, de 

15/12/2014. 

Órgão/entidade objeto da recomendação 
Código 
SIORG 

Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1734 

Recomendação: 01 (Constatação 1.1.1.1) 

Descrição da Recomendação: 

Incluir no procedimento de levantamento da matriz de riscos a adoção de critérios que permitam a seleção e 
priorização de ações de auditoria com base nos riscos identificados durante as avaliações dos controles internos 
administrativos e/ou trabalhos já realizados pelo TCU, CGU e Auditoria Interna da UFSJ, considerando as 
perspectivas de probabilidade e impacto, bem como o planejamento dos trabalhos com base nos critérios de 
materialidade, relevância e risco para as diversas áreas da gestão e respectivos assuntos passíveis de exames no 
exercício.  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

Unidade de Auditoria Interna 
1734 

Síntese da Providência Adotada 

A unidade de Auditoria Interna, no intuito de atender à recomendação da CGU, incluiu no critério de criticidade 
outros elementos, além do fator tempo de realização de auditorias, que constava anteriormente na primeira versão 
do PAINT/2015.  



Dessa forma, o conteúdo do critério de criticidade foi readequado com base nas atividades anteriores da Auditoria 
Interna, no acompanhamento da gestão e nas avaliações realizadas pela Controladoria Geral da União e Tribunal 
de Contas da União, bem como o intervalo de tempo entre a última auditoria realizada e o atual planejamento. 
Tendo sido considerados, ainda, os seguintes aspectos para elaboração do quadro de referência de criticidade, a 
saber: 

 Foi realizada auditoria recentemente (entre 6 e 12 meses) e não foram detectadas irregularidades. 

 Houve demandas dos órgãos de controle (CGU e TCU) nos últimos exercícios; 

 Houve recomendações em relatórios de auditoria realizada pelos órgãos de controle (TCU e CGU) e da 
própria Auditoria Interna; 

 Foi realizada auditoria na área a mais de 12 meses; 

 Foi detectada falha nos controles internos; 

A seguir, procedeu-se à readequação da matriz de risco utilizando os critérios de materialidade, relevância e 
criticidade para cada uma das ações programáticas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A matriz de risco para o planejamento das ações de auditoria foi aprimorada com a inclusão de critérios que 
permitem identificar riscos, com base em trabalhos realizados pela Auditoria Interna, nas auditorias da 
Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União, e o intervalo de tempo de realização de uma ação de 
controle; além dos critérios de materialidade e relevância das ações para entidade.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

Por se tratar de nova metodologia, a inclusão da matriz de riscos no PAINT demandou aprofundamento dos 
conhecimentos da equipe da Auditoria Interna para sua elaboração e adequação, assim como de demonstração da 
relevância da sua utilização à Reitora da UFSJ.  

Recomendação: 01 (Constatação 1.1.1.2) 

Descrição da Recomendação: 

Incluir o quantitativo de recursos humanos a serem empregados, com a especificação da quantidade de homens-
hora de auditores a serem alocados em cada ação de auditoria, de forma a atender o disposto no art. 2°, § 1°, inciso 
VIII, da IN/SFC n° 01/2007. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

Unidade de Auditoria Interna 
1734 

Síntese da Providência Adotada 

A unidade de Auditoria Interna reservou o quantitativo 660 homens-horas como reserva técnica para atender às 
ações de 8 a 12 do PAINT/2015.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

O Plano Anual de Atividades de Auditoria foi aprimorado com a inclusão de margem para reserva técnica, 
destinada às ações provenientes de demandas específicas.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 



As providências foram adotadas sem dificuldades.  

Fonte: Auditoria Interna 

11.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício  

Quadro 58: A.11.2.2 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no 
Exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  
Código 
SIORG 

Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1734 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 DE n° 00210.001063/2012-50 - 
Ofício n° 

14020/2013/DSEDU/DS/SFC/
CGU-PR,  

Órgão/entidade objeto da recomendação 
Código 
SIORG 

Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734 

Recomendação: 03 (Constatação 2.1.1.4) 

Descrição da Recomendação: 
Consultar o Ministério da Educação e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no sentido de obter 
posicionamento acerca da possibilidade de legalização quanto ao desempenho de outras atividades ora exercidas 
por servidores ocupantes do cargo de vigilante, considerando que o referido cargo está em extinção no âmbito do 
Governo Federal, ao tempo que disponibilize a esta Controladoria-Regional cópia da consulta realizada e da 
respectiva resposta. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela Implementação 
Código 
SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 1734 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
Foram encaminhadas correspondências eletrônicas aos Ministérios da Educação e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.  Porém, estamos aguardando posicionamento dos referidos Ministérios. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que Facilitaram/Prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
O fato de não termos obtido um posicionamento por parte dos Ministérios dificultou a adoção de providências 
para regularizar a situação. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 241286 - 
Of. n° 

20360/2013/CGUMG/CGU-
PR, de  

Órgão/entidade objeto da recomendação 
Código 
SIORG 

Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734 

Recomendação: 02 (Constatação 003) 

Descrição da Recomendação: 
Envidar esforços no sentido de regularizar a situação cartorial dos imóveis do Campus e providenciar o alvará do 
Corpo de Bombeiros que permita a regularização do prédio 2 do complexo REUNI. 



Providências Adotadas 

Setor responsável pela Implementação 
Código 
SIORG 

Divisão de Materiais e Patrimônio e Divisão de Prefeitura de Campus 1734 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio da UFSJ foi apresentado, junto ao Corpo de Bombeiros, em 2010, 
sendo aprovado e executado. Entretanto, no período de vistoria pelo Corpo de Bombeiros, o mesmo se deparava 
com novas construções e reformas, tendo em vista que a UFSJ estava em plena expansão devido ao REUNI, e não 
era possível emitir laudo de vistoria para a Instituição.  

Diante do exposto, estamos envidando esforços para liberação do alvará junto ao Corpo de Bombeiros, por meio 
de agendamento de reunião com o Comandante do Pelotão para requerimento de pedido de reunião técnica. 
Tentaremos viabilizar uma vistoria parcial para a liberação das edificações isoladamente, prédio a prédio, à 
medida que sejam sanadas as irregularidades de cada um. Após essa etapa, daremos entrada junto à Prefeitura 
Municipal para regularização do habite-se e posterior regularização da situação cartorial dos imóveis da 
Universidade Federal de São João Del Rei. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que Facilitaram/Prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Ainda não obtivemos resposta junto ao Corpo de Bombeiros quanto à liberação do alvará para averbação de cada 
prédio, e, não no Campus como um todo, que está sempre em obra. Essa situação tem dificultado a adoção das 
providências saneadoras pelo gestor.  

Ordem 
Identificação do 

Relatório de Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

03 201407215 - 
Of. n°11732/2014/CGUMG/CGU-PR, de 

09/05/2014.  

Órgão/entidade objeto da recomendação 
Código 
SIORG 

Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1734 

Recomendação: 02 (Constatação 1.1.1.2) 

Descrição da Recomendação: 

Providenciar o ressarcimento ao erário, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, das parcelas 
dedicação exclusiva pagas indevidamente aos docentes de CPFs: ***.164.706-**, ***.394.548-**, ***.985.128-
**, ***.582.201-**, ***.615.186-**, ***.479.696-**, ***.985.896-**, ***.410.176-**, ***.583.726-**, 
***.908.536-**, ***.687.056-** e ***.985.606-**. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

Divisão de Administração de Pessoal – Pró-Reitoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 1734 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Para os docentes de CPFs,  ***.164.706-**, ***.394.548-**, ***.985.128-**, ***.582.201-**, ***.615.186-**, 
***.479.696-**, ***.985.896-**, ***.410.176-**, ***.583.726-**, ***.908.536-**, ***.687.056-**,  foi 
constatado que não houve dano ao erário público e que não foi quebrado o regime de dedicação exclusiva. Dessa 
forma, decidiu-se pelo arquivamento dos processos, nos termos do inciso I, do artigo 145, da Lei 8.112/1990, não 
sendo aplicado o ressarcimento ao erário. 

Para o caso do docente de CPF ***.985.606-** foi decidido pela instauração de processo administrativo 
disciplinar, com a nomeação de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores 
Rita Laura Avelino Cavalcante, Daniel Rocha de Souza e José Ricardo Braga, através da Portaria n° 572, de 21 de 
julho de 2014. Sendo que a Portaria n° 742, de 17/09/2014, prorrogou por 60 (sessenta) dias o prazo da portaria 
anterior; e a Portaria n° 26, de 14/01/2015, recompôs a Comissão, estabelecendo o prazo 60 (sessenta) dias para 



conclusão dos trabalhos.  

Dessa forma, os trabalhos da referida comissão estão em fase de conclusão para que se possa dar prosseguimento 
às providências cabíveis no exercício de 2015. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

A prorrogação de prazos da Comissão de apuração desencadeou atraso na conclusão dos trabalhos, bem como na 

adoção de providências pelo gestor. 

Recomendação: 02 (Constatação 1.1.1.3) 

Descrição da Recomendação: 

Providenciar o ressarcimento ao erário, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, das parcelas 
dedicação exclusiva pagas indevidamente ao docente CPF ***.855.336-**. 

Providências Adotadas 
 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

Divisão de Administração de Pessoal – Pró-Reitoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 1734 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Foi nomeada a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores Rita Laura Avelino 
Cavalcante, Daniel Rocha de Souza e José Ricardo Braga, através da Portaria n° 572, de 21 de julho de 2014. 
Sendo que a Portaria n° 742, de 17/09/2014, prorrogou por 60 (sessenta) dias o prazo da portaria anterior. 

A comissão do Processo Administrativo Disciplinar convocou o docente para interrogatório, sendo que desta vez 
o aviso da correspondência foi recebido no endereço encaminhado. Porém, o docente não compareceu na data da 
convocação e nem mesmo entrou em contato com a UFSJ. Finalizado os trabalhos, a Comissão de PAD concluiu 
ser devido o ressarcimento ao erário público pelo docente indiciado.  

Foi realizado levantamento pela Divisão de Administração de Pessoal/DIPES-PROGP sobre os valores 
percebidos indevidamente pelo servidor para ressarcimento ao erário público. No entanto, pelo seu não 
comparecimento nas convocações de apuração realizou-se notificação no Diário Oficial da União, de 30/01/2015, 
seção 1, página 37, estabelecendo o prazo de 15 dias para apresentar alegações e notificando o servidor de que a 
não manifestação no prazo legal acarretará prosseguimento do processo, com vistas à inscrição de dívida ativa, 
com fundamento no art.47, caput e parágrafo único, da Lei. 8.112/90.  

Nesse sentido, a UFSJ está adotando as providências para atender a recomendação no exercício de 2015.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

O não comparecimento do servidor nas convocações da UFSJ e a prorrogação de prazos da Comissão de apuração 
acarretou atraso na conclusão dos trabalhos e dificultou a adoção de providências pelo gestor.  

Ordem 
Identificação do 

Relatório de Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

04 201409844 - 
Of. n° 31531/2014/CGUMG/CGU-PR, de 

27/11/2014.  
 

Órgão/entidade objeto da recomendação 
Código 
SIORG 

Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1734 

Recomendação: 01 (Constatação 1.1.1.1) 



Descrição da Recomendação: 

Providenciar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente, a partir de 08/11/2010, referentes à 
vantagem do revogado art.192, inciso I, da Lei n°. 8.112/90 aos aposentados e instituições de pensão de CPFs 
***.405.066-**, ***.830.486-**,  ***.014.958-**, ***.529.416-**, ***.935.076-**, ***.869.528-**, 
***.366.006-**, ***.158.746-**, ***.535.596-**, ***.433.456-**, ***.405.506-** e ***.857.416-**, 
observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.                                                                                    

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

Divisão de Administração de Pessoal – Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
1734 

Justificativa para o seu não cumprimento 

A Divisão de Administração de Pessoal, da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas /UFSJ, 
procedeu à instrução dos Processos Administrativos nº. 23122.105391/2014-81, 23122.105392/2014-25, 
23122.105394/2014-14, 23122.105395/2014-69, 23122.105396/2014-11, 23122.105399/2014-47, 
23122.105/2014-88 e 23122.105403/2014-77, para a reposição ao erário dos valores recebidos equivocadamente 
pelos servidores de CPF: ***.405.066-**, ***.830.486-**, ***.014.958-**, ***.529.416-**,***.935.076-**, 
***.158.746-**, ***.535.596-**, ***.405.506-** , respectivamente. Elaborou Nota Técnica individual, conforme 
determinado o art. 4º da ON nº. 05/2013 e Notificação em modelo específico, nos termos do art. 6º da mesma 
Orientação Normativa.  

Em referência à reposição ao erário dos CPF ***.869.528-**, ***.366.006-** e ***.433.456.-**, cumpre 
esclarecer que, em virtude do Processo Judicial nº. 96.0030289-8, cuja ação transitada em julgado em 
23/03/2012 está cadastrada no sistema SICAJ/MP sob o nº. 087984, foi deferido a esses servidores o direito à 
recomposição dos proventos, tendo por base  a forma com a qual se aposentaram.  Para o cumprimento da ação e 
cálculo do passivo (Precatório/RPV) foram elaboradas memórias de cálculos  dos valores devidos e recebidos.  À 
época, a Divisão de Administração de Pessoal/PROGP/UFSJ atentou-se para os valores corretos da vantagem do 
art. 192, nos termos da ORIENTAÇÃO  NORMATIVA Nº. 11, DE 05/11/2010. Sendo assim, não há que se falar 
em reposição ao erário para esses servidores uma vez que os valores recebidos em desacordo com a ON já foram 
subtraídos dos valores do passivo judicial, conforme se constata nas planilhas de cálculos anexas. 

Dessa forma, as providências estão sendo adotadas para atendimento da recomendação no exercício de 2015.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

As providências estão sendo adotadas sem dificuldades.  

Recomendação: 03 (Constatação 1.1.1.1) 

Descrição da Recomendação: 

Revisar e retificar, se for o caso, os valores do benefício de pensão pago à pensionista do instituidor de pensão 
CPF ***.857.416-**, observado o correto valor da vantagem do art. 192, inciso I, da Lei n°. 8.112/90, na data do 
óbito. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

Divisão de Administração de Pessoal – Pró-Reitoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas  
1734 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Divisão de Administração de Pessoal procedeu à instrução de Processo Administrativo nº. 23122.105933/2014-
15 para a revisão da pensão vitalícia concedida à beneficiária de CPF ***524.236-** do instituidor de pensão de 
CPF***857.416-**, falecido em 18/02/2011, nos termos da ORIENTAÇÃO NORMATIVA/SEGEP/MP, nº. 04, 



de 21/02/2013, respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório, observados os prazos legais. 

Dessa forma, as providências estão sendo adotadas para atendimento da recomendação no exercício de 2015. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

As providências estão sendo adotadas sem dificuldades. 

Recomendação: 04 (Constatação 1.1.1.1) 

Descrição da Recomendação: 

Providenciar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente a título de pensão do servidor instituidor de 
pensão de CPF ***.857.416-**, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Divisão de Administração de Pessoal 
1734 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Divisão de Administração de Pessoal procedeu à instrução de Processo Administrativo nº. 23122.105928/2014-
11, em nome da pensionista do instituidor de pensão CPF ***.857.416-** para a reposição dos valores recebidos 
em desacordo com a ON 5/2010. Para tanto, será dado à pensionista o direito à ampla defesa e ao contraditório, 
respeitados os prazos legais. Elaborou Nota Técnica individual, conforme determinado o art. 4º da ON nº. 

05/2013; e Notificação em modelo específico, nos termos do art. 6º da mesma Orientação Normativa. 

Dessa forma, as providências estão sendo adotadas para atendimento da recomendação no exercício de 2015. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

As providências estão sendo adotadas sem dificuldades. 

Fonte: Auditoria Interna 

11.3  Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93  

11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 

Quadro 59:A.11.3 – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Detentores de Cargos e Funções 
Obrigados a Entregar a DBR  

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou Início 
do Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 

Autoridades Obrigados a entregar a DBR - - - 

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 
8.730/93) 

Entregaram a DBR - - - 

  Não cumpriram a obrigação - - - 

Cargos Eletivos Obrigados a entregar a DBR 51 32 58 



Entregaram a DBR 51 32 58 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Funções Comissionadas Obrigados a entregar a DBR 36 21 140 

(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Entregaram a DBR 36 21 140 

  Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE no período de 09/02/2015 a 13/02/15. 

11.3.2 Situação do Cumprimento das Obrigações  

A recepção e o gerenciamento da DBR são feitos pela Divisão de Administração de Pessoal – DIPES. 

Não há sistema informatizado para este gerenciamento. Sua recepção é feita através de formulário 
impresso e assinado, na admissão do servidor ou na nomeação para cargo em comissão (FG/CD/FCC).  

O servidor pode optar pelo preenchimento do formulário “Autorização de acesso às declarações de 
ajuste anual do imposto de renda pessoa física” ou pelo envio de cópia da declaração de imposto de 
renda anual em envelope lacrado para guarda/arquivo na DIPES.  
 

O acesso às informações se dá somente em casos de auditoria, o que não ocorreu até a presente data. 

11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário   

Não há informação a respeito. 



12 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

Neste capítulo o item 12.4  - Relatório de Auditoria Independente não se aplicou à UFSJ, pois a mesma 
não utiliza dessa auditoria. 

12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

A NBC T 16.9 está sendo observada no tocante ao tratamento contábil da depreciação dos itens do 
patrimônio permanente móvel. Foram registrados no Sistema de Administração Financeira do Governo 
Federal - SIAFI 2014 os valores monetários da depreciação conforme  relatórios mensais enviados pelo 
Setor de Patrimônio ao Setor de Contabilidade emitidos pelo Sistema de Serviços Gerais - SISERGE .    

No que se refere à depreciação do patrimônio permanente imobilizado e a amortização do patrimônio 
permanente intangível está sendo aguardada a implantação do Sistema Integrado de Gestão – 
SIG/UFRN, prevista para 2015,  que emitirá os relatórios para registros contábeis desses fatos, o que 
possibilitará também a atribuição dos valores monetários (avaliação) dos mesmos, em atendimento à 
NBCT 16.10.  

Quanto aos registros dos valores monetários (avaliação NBCT 16.10) do Ativo não 
Financeiro/Estoques esses são atualizados com base nos valores  apresentados no relatório enviado 
mensalmente pelo Setor de Almoxarifado ao Setor de Contabilidade, discriminando os saldos das 
entradas e saídas dos materiais de consumo em estoque.  

Com relação à mensuração dos itens patrimoniais ( NBCT 16.10), são feitas anualmente as Tomadas de 
Contas do Almoxarifado e Patrimônio, através de comissões composta por servidores da Instituição 
para apuração da qualidade e quantidade dos bens.  

12.2 Apuração dos Custos dos Programas e das Unidades Administrativas 

Como informado no item 5.5, a UFSJ trabalhou desde o exercício de 1996 até meados de 2014 com o 
sistema denominado Sistema de Serviços Gerais – SISERGE, que abrangia os registros das receitas e 
despesas com ênfase no controle orçamentário, patrimonial e de fornecedores, sem um sistema de 
apuração de custos.  

12.3  Conformidade Contábil 

A Conformidade Contábil é registrada no SIAFI pela Divisão de Contabilidade e Finanças para a única 
Unidade Gestora 154069. O processo utilizado para verificação é a consulta das ocorrências 
apresentadas no SIAFI, transação CONCONTIR. 

Foram observadas as seguintes ocorrências: 
674 (Saldos Alongados em Contas de Passivo - Caráter Transitório) – 03 ocorrências 
680 (Divergência de valores liquidados e passivo financeiro) – 07 ocorrências 
723 (Empenhos indicados RP x Empenhos a liquidar) – 01 ocorrência 
737 (Utilização inadequada de evento/situação CPR) – 01 ocorrência 

Todas as ocorrências contábeis foram sanadas no exercício de 2014.  

12.4  Relatório de Auditoria Independente 

Não se aplica, pois a mesma não utiliza dessa auditoria. 

 



13 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

13.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 

Neste capítulo, não teve conteúdo, por já ter informado nos capítulos anteriores. 

 

 



PARTE C DO ANEXO III À DN TCU Nº 134, DE 04/12/2013.  

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade da sociedade por resultados claros e objetivos vem exigindo das organizações uma visão 
de futuro em curto prazo com a adoção de modelos metodológicos e conceituais que contemplem com 
mais eficiência e eficácia, o atendimento a estas demandas. Estes modelos vêm contribuindo 
diretamente para o atendimento dos objetivos da organização. 
 
A UFSJ utilizou como modelo uma adaptação do método (PES)1- Planejamento Estratégico Situacional 
para a formulação do Plano de Gestão 2012-2016, da atual Reitoria. 
 
Com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e a elaboração do Plano de Gestão 2012 – 2016, 
a UFSJ se propôs a dar uma direção e uma unidade às ações administrativas que permitam aos gestores 
criarem uma nova dinâmica organizacional orientada por objetivos e resultados globais, bem definidos 
para atender o cenário administrativo mais complexo com a realidade da estrutura  multi campi. 
 
A UFSJ elaborou o Plano de Gestão definindo nove objetivos estratégicos abrangendo as áreas de 
ensino, pesquisa, extensão, administração e pessoal, conforme citado no item 5.1, Planejamento da 
Unidade, deste Relatório, que foi constituído por um grande número de ações e subações. A execução 
destas ações e subações se deu dentro das pró-reitorias e assessorias com resultados substanciais na 
capacitação e qualificação dos servidores docentes e técnicos administrativos, nas obras e serviços 
concluídos em 2014, na garantia das condições de ingresso, permanência e êxito escolar, na ampliação 
e consolidação dos cursos de graduação e pós-graduação, na produção técnico-científica e a inovação 
tecnológica, na assistência estudantil e extensão e na internacionalização institucional. 
 
O contingenciamento dos limites orçamentários promovido pelo governo federal no exercício de 2014 
dificultou a realização de ações planejadas, principalmente no concernente à realização de obras que 
concretizariam o processo de expansão, além daquelas ligadas às áreas fins, tais como: redução de 
editais para aquisição de equipamentos, acervo bibliográfico, etc.    
 
Para um período de curto prazo, há a necessidade de enfrentar, problemas no  campo  da  infraestrutura,  
como  a  segurança  nos campi,  a instabilidade  das  redes  de  internet,  os  problemas  de  telefonia;  e  
a  necessidade  de integração administrativa de seus diferentes campi, de correção das barreiras que 
impedem a  circulação  de  pessoas  com  deficiência, da  ampliação  dos  restaurantes  universitários  e 
moradias  estudantis  para  todos  os  campi,  e do  melhoramento  ou  mesmo  criação  de espaços de 
convivência que podem tornar a vida nos campi mais agradável e se constituírem em  espaços  que  
permitam  a  convivência  solidária  e  participativa  de  toda a comunidade.  
 
Desde os primeiros dias do exercício de 2015, a Instituição vem trabalhando através de reuniões 
sistêmicas e com esforço para ajustar seus gastos diante da nova situação política e econômica. 
Dependendo da sua natureza, alguns destes gastos poderão ser alterados e adiados. Na perspectiva de se 
recriar um orçamento equilibrado para o exercício de 2015, as receitas e as despesas estão sendo 
categorizadas levando em conta a sua prioridade e o seu horizonte temporal. Com uma gestão que 

                                                 
1 O PES foi sistematizado pelo chileno, Carlos Matus que foi Ministro do Governo Allende (1973) e  consultor do 
ILPES/CEPAL  falecido em Dezembro de 1998, ministrou vários cursos no Brasil nos anos noventa (Escolas Sindicais, 
IPEA, Ministérios,  Governos Estaduais e Municipais). Criou a Fundação Altadir com sede na Venezuela para difundir o 
método e capacitar dirigentes. Introduzido no Brasil a partir do final dos anos 1980, o PES disseminou-se e foi adaptado 
amplamente nos locais onde foi utilizado, particularmente no setor público. 



pressupõe uma dinâmica permanente de planejamento, execução, monitoramento, avaliação, ajustes e 
reajustes, a UFSJ entende ser possível reelaborar um orçamento que permita obter com rigor o quanto 
poderá ser reinvestido e o quanto poderá ser utilizado para a manutenção das despesas correntes, 
minimizando ao máximo os impactos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, conquistados ao 
longo dos 28 nos de existência desta Instituição. 



ANEXOS E APÊNDICES  

 
Todos os quadros, gráficos e organogramas estão inseridos nos  capítulos do Relatório de Gestão 2014. 


