
ORDEM DE SERVIÇO No 052/2019

Em 19 de setembro de 2019, o Reitor da Universidade Federal de São
João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições e, considerando:

- o artigo 67 da Lei nº 8.666/1993;
- a Instrução Normativa  no 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
- o que consta do Processo nº 23122.015024/2019-09,

RESOLVE:

Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO visando padronizar  a
fiscalização  dos  contratos  de  prestação  de  serviços  de  natureza  contínua  com
dedicação exclusiva de mão-de-obra no âmbito da UFSJ:

Art.  1o Adotar os  procedimentos  estabelecidos  no  Manual  de
Procedimentos  de  Gestão  e  Fiscalização  de  Contratos  para  os  contratos  de
prestação de serviços de natureza contínua com dedicação exclusiva de mão de
obra no âmbito da UFSJ.

Art.  2º  A fiscalização  dos  contratos  em vigência  deverão  seguir  as
orientações  contidas  no  Manual  disponível  no  link
https://www.ufsj.edu.br/progp/servicos_terceirizados.php.

Art.  3º  A  atualização  do  Manual  de  Procedimentos  de  Gestão  e
Fiscalização  de  Contratos  deverá  ocorrer  periodicamente,  e  será  realizada  por
comissão instituída pela Reitoria.

Art.  4o À PROGP para promover  treinamento relativo ao Manual  no
prazo de 30 (trinta) dias.

Art.  5o Esta  Ordem  de  Serviço  entra  em  vigor  na  data  da  sua
publicação.

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor

https://www.ufsj.edu.br/progp/servicos_terceirizados.php


ORDEM DE SERVIÇO No 053/2019

Em 4 de outubro de 2019, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação no
exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ,
usando de suas atribuições e considerando:

- o disposto no art. 38 da Resolução nº 033, de 22 de setembro de 2014, do
Conselho Universitário;

- o que consta do Processo nº 23122.003095/2017-99;

- o Memorando Eletrônico nº 148/2019 – PROAE,

RESOLVE:

Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO visando  regulamentar  a
concessão de Auxílio Emergencial no âmbito da Instituição:

Art.  1º  O  Auxílio  Emergencial,  integrado  à  Política  de  Assistência
Estudantil  da Universidade Federal  de São João del-Rei  – UFSJ, destina-se aos
discentes  regularmente  matriculados  em  unidades  curriculares  de  cursos  de
graduação presenciais, em dificuldades socioeconômicas emergenciais, inesperadas
e momentâneas, que colocam em risco a sua permanência na Universidade.

Art. 2º É um auxílio de caráter excepcional, sendo concedido pela Pró-
reitoria de Assuntos Estudantis – PROAE - de acordo com os seguintes critérios
prioritários:

I – perda familiar recente do arrimo do grupo familiar;

II – desemprego recente do discente ou do arrimo do grupo familiar;

III  –  outras  situações  excepcionais  a  serem avaliadas  pelo  Serviço
Social da PROAE.

§  1º  Caracteriza-se  por  emergência,  para  fins  de  cobertura  deste
auxílio,  a  incapacidade  temporária  de  suprir  as  necessidades  básicas,
prioritariamente no que se refere à moradia e à alimentação do discente da UFSJ.

§ 2º Considera-se arrimo do grupo familiar aquele que aufere o maior
rendimento. 



CONTINUAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO No 053/2019

Art. 3º Requisitos:
I – possuir renda familiar per capita não excedente a um salário mínimo

nacional vigente;
II  –  não  receber  benefício  ou  bolsa  paga  por  qualquer  órgão  de

fomento ou pela UFSJ que seja do mesmo valor ou de valor superior ou auxílio
emergencial.

Art.  4º O Auxílio Emergencial  é equivalente ao Auxílio de Promoção
Sócio-acadêmica, perfil  V, conforme art. 18, Resolução CONSU nº 033, de 22 de
setembro de 2014.

Art.  5º  A validade do Auxílio Emergencial  será definida pela PROAE
após análise do Serviço Social  respeitando-se o prazo máximo de 6 meses, não
podendo ser prorrogado.

Parágrafo único. Durante o prazo de validade do Auxílio Emergencial,
se  estiverem  abertas  inscrições  para  o  Edital  do  Programa  de  Avaliação
Socioecônomica – PASE, o discente é obrigado a se inscrever  sob pena de ter seu
auxílio imediatamente suspenso.

Art.  6º A análise para a concessão do auxílio será fundamentada na
individualidade  de cada discente,  sendo os  dados  necessários  para  a  avaliação
serão coletados por meio de análise documental,  entrevista e/ou visita domiciliar,
realizada pela equipe técnica do Serviço Social da PROAE.

Art.  7º  Cabe  à  PROAE,  a  partir  de  parecer  favorável  emitido  pela
equipe  técnica  do  Serviço  Social,  liberar,  de  acordo  com  a  disponibilidade  de
orçamento, a concessão do auxílio, e autorizar o Setor de Assistência Estudantil a
solicitar o pagamento do mesmo.

Art.  9º  O  Auxílio  Emergencial  será  automaticamente  cancelado  nos
casos previstos na Resolução CONSU nº 033, de 22 de setembro de 2014.

Art.  10. Revogar a Ordem de Serviço no 009 de 15 de fevereiro de
2017.

PROF. ANDRÉ LUIZ MOTA
Reitor em exercício



ORDEM DE SERVIÇO No 054/2019

Em 14 de outubro de 2019, o Reitor da Universidade Federal de São
João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições e considerando:

- a otimização e padronização das rotinas de trabalho;
- a pouca possibilidade da UFSJ para receber novos cargos de técnico-

administrativos nos próximos anos;
- a racionalização da distribuição da força de trabalho;

- o Memorando Eletrônico nº 256/2019 – PROGP,

RESOLVE:

Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO visando  à  constituição  e
regulamentação  das  Secretarias  Integradas  de  Coordenadorias  de  Cursos  de
Graduação, de Pós-graduação e dos Departamentos nos Campi da UFSJ.

Da Constituição das Secretarias Integrada de Coordenadorias de Cursos de
Graduação, de Programas de Pós-graduação e de Departamentos

Art.  1o As  Secretarias  Integradas  de  Coordenadorias  de  Cursos  de
Graduação (SIGRA), de Programas de Pós-graduação (SIPOS) e de Departamentos
(SIDEP) visam à racionalização das funções burocráticas executadas por servidores
técnico-administrativos e docentes, otimizando os recursos de pessoal disponíveis e
a padronização de procedimentos para a eficiência do serviço público prestado.

Art.  2o As  Secretarias  Integradas  de  Coordenadorias  de  Cursos  de
Graduação  e  de  Departamentos  são  unidades  compostas  por  equipes  técnico-
administrativas  vinculadas  administrativamente  à  Pró-reitoria  de  Ensino  de
Graduação (PROEN),  enquanto as Secretarias Integradas de Coordenadorias de
Programas  de  Pós-graduação  vinculam-se  à  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-
graduação (PROPE). A  inclusão das Secretarias Integradas no  Sistema Integrado
de Gestão (SIG) deverá observar essa vinculação.



CONTINUAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO No 054/2019

Art. 3o Ficam instituídas as seguintes Secretarias Integradas:

i. de Coordenadoria dos Cursos de Graduação do  Campus  Alto
Paraopeba (SIGRA-CAP);

ii.  de Departamentos do Campus Alto Paraopeba (SIDEP-CAP);
iii. de  Coordenadoria  dos  Programas  de  Pós-graduação  do
Campus Tancredo Neves (SIPOS-CTAN).

Art.  4o A  lotação  dos  servidores  técnico-administrativos  no  SIGRH
(Sistema Integrado de Gestão) será nas respectivas Secretarias Integradas em que
prestam serviços. 

Art.  5o A  lotação  dos  servidores  técnico-administrativos  no  SIAPE
(Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos) será na PROEN e na
PROPE, conforme especificado.

Da composição 

Art.  6o A  Secretaria  Integrada  de  Coordenadoria  dos  Cursos  de
Graduação  do  CAP  (SIGRA-CAP)   atenderá  as  Coordenadorias  dos  seguintes
cursos:

i. Engenharia de Bioprocessos;
ii. Engenharia Civil;
iii. Engenharia Mecatrônica;
iv. Engenharia Química;
v. Engenharia de Telecomunicações.

Art.  7o A Secretaria  Integrada  dos  Departamentos  do  CAP (SIDEP-
CAP) atenderá os seguintes departamentos:

i. Departamento de Engenharia Química - DEQUI;
ii. Departamento de Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica
– DETEM
iii. Departamento de Física e Matemática – DEFIM;
iv.  Departamento  de  Química,  Biotecnologia  e  Engenharia  de
Bioprocessos– DQBIO;
v.  Departamento de Tecnologia  em Engenharia  Civil,  Computação e
Humanidades – DTECH.
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Art.  8o A Secretaria  Integrada  de  Coordenadoria  dos  Programas de
Pós-graduação do CTAN (SIPOS-CTAN) atenderá as Coordenadorias dos seguintes
Programas:

i. Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas – PPGAC;
ii. Programa  de  Pós-graduação  em  Desenvolvimento,
Planejamento e Território - PGDPLAT; 
iii. Programa  de  Pós-graduação  em  Propriedade  Intelectual  e
Transferência de Tecnologia para Inovação  - PROFNIT;
iv. Programa Profissional em Administração Pública  – PROFIAP;
v. Programa  de  Pós-graduação  em  Ciência  da  Computação –
PPGCC.

Da Gestão Administrativa

Art. 9o A gestão administrativa de cada Secretaria Integrada deverá ser
realizada em sistema de rodízio pelos responsáveis das unidades.

Art. 10. O rodízio será anual e a partir da publicação desta Ordem de
Serviço deverá seguir  ordem a ser estabelecida pelas unidades, iniciando-se por:

i. SIGRA-CAP:  Coordenadoria  do  Curso  de  Graduação  em
Engenharia de Bioprocessos;
ii. SIDEP-CAP:  Departamento  de  Engenharia  de
Telecomunicações e Mecatrônica – DETEM;
iii. SIPOS-CTAN: Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas –
PPGAC.

Art. 11. Para a operacionalização do SIG, deverá ser atribuída Unidade
Extra e a responsabilidade de Gerente ao gestor administrativo de cada Secretaria
Integrada.

Art.  12.  É  responsabilidade  do  gestor  administrativo  da  Secretaria
Integrada:

i. a coordenação da organização administrativa;
ii. a homologação de ponto eletrônico e frequência dos servidores; 
iii. a homologação de escalas de viagem dos servidores;
iv. a verificação da escala e a homologação de férias;
v. as negociações de metas e as avaliações de desempenho dos
servidores;
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vi. a  solicitação  de  permissão  de  acesso  aos  sistemas  internos
utilizados, por cada unidade que compõe a Secretaria Integrada, para
os servidores; 
vii. o contato com outros setores para atendimento de demandas
relacionadas à Secretaria Integrada;
viii. o atendimento às demandas específicas de cada unidade.

Art.  13.  Objetivando  a  razoabilidade  e  equanimidade  serão  criados
centro de custo patrimonial  e centro de custo orçamentário para cada Secretaria
Integrada,  fins  de  alocar  o  patrimônio  específico  destas  unidades  e  promover  a
descentralização dos recursos financeiros para aquisição de material de consumo.

Art.  14.  Ficam  mantidos  os  centros  de  custos  patrimonial  e
orçamentário dos departamentos para fins diversos do funcionamento da Secretaria
dos Departamentos.

Considerações Finais

Art.  15.  Os  casos  não  previstos  serão  tratados  pela  Pró-reitoria  de
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, no seu âmbito de atuação, observada a
legislação vigente.

Art.  16.  Questões  acadêmicas  serão  tratadas  pelas  Pró-reitorias  de
Graduação e de Pós-graduação, respeitando-se o âmbito de atuação de cada Pró-
Reitoria.

Art.  17.  As  condições  de  funcionamento  das  Secretarias  Integradas
relacionadas  a  mobiliário,  reforma  ou  adequação  de  espaço  e  demais  aspectos
operacionais serão tratados pelo responsável junto à Pró-reitoria de Administração.

Art.  18.  Esta  Ordem  de  Serviço  entra  em  vigor  na  data  da  sua
publicação.

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor
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