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Reitor: Sérgio Araújo da Gama Cerqueira

Mensagem do Reitor 
da UFSJ
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 O ano de 2018 foi marcado por importantes acontecimentos, tanto no cenário nacional como também na 

comunidade universitária da UFSJ.

 No cenário nacional, a crise econômica dos últimos anos, associada ao teto do orçamento da União, 

continua às reais necessidades de custeio e capital de toda a comunidade universitária. As eleições no executivo e 

legislativo federal e dos estados também foram fatores de instabilidade e incerteza que repercutiram em toda a 

estrutura da Administração Pública nacional.

 Durante o primeiro semestre de 2018, completamos a metade do atual Reitorado, com importantes 

mudanças na composição da equipe da Reitoria. Dentre esses destaco a chegada do Prof. Valdir Mano na Vice-

Reitoria, que nos deu novo ânimo e propiciou o início dos trabalhos, de forma participativa, do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2019-2023.

 Os cenários fiscal da União e político da nação impactaram duramente o orçamento da universidade. Nosso 

orçamento de custeio estagnado já há quatro anos contrasta com as crescentes demandas, por exemplo, por 

serviços continuados e pela manutenção de equipamentos. O orçamento de capital foi reduzido drasticamente, 

dificultando sobremaneira a consolidação dos cursos de graduação e pós-graduação. Vale ressaltar ainda os 

impactos da longa estagnação econômica sobre o orçamento das famílias de nossos estudantes, o que resulta no 

aumento da demanda da assistência estudantil.

 No nosso ambiente interno, destaco o planejamento participativo da gestão deste Reitorado, que aponta 

como nossa maior ameaça o pequeno número de técnicos administrativos. Isso gera sobrecarga de trabalho sobre os 

colaboradores efetivos e terceirizados e prejudica a celeridade dos processos e efetivação de ações.

 Mesmo diante de todos os desafios impostos pela realidade, a UFSJ no último ano deu continuidade em 

obras iniciadas, das quais destacamos a nova subestação do CTAN, edifícios no CSA e CDB; o Restaurante 

Universitário do CSA; a melhoria na infraestrutura dos campi CBD, CAP; a aquisição de novos equipamentos; a 

manutenção dos contratos de serviços continuados (limpeza e manutenção, transporte, segurança etc.).

 Fomos ainda capazes de licitar novas obras e melhorar os serviços pretados à comunidade universitária. 

Investimos em equipamentos para avaliações quantitativas e qualitativas em ambientes laborais, equipamentos de 

climatização para os campi CCO e CSA; laboratórios dos campi CSL, CAP; licitamos e empenhamos a segunda etapa 

do prédio da Engenharia Civil do CAP e de ampliação do RU do CCO; investimos na melhoria da rede elétrica dos 

laboratórios de informática do CSA; equipamentos de som e palco para atividades artísticas; circuito fechado de 

televisão e som para melhoria do sistema de vigilância e segurança dos campi.

 Atuando na melhoria do processo administrativo, a Reitoria apresentou, no ano passado, propostas para a 

comunidade acadêmica como, a execução do Planejamento Estratégico Setorial do mandato, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional participativo, o debate sobre a implantação do pool de secretarias da pós-graduação 

e está sendo discutido com a Congregação o desenvolvimento de uma matriz de alocação orçamentária para as 

unidades acadêmicas e cursos de graduação.

 Nossa atuação em conjunto, em diversas áreas da comunidade acadêmica, apresentou resultados 

significativos para a sociedade regional e brasileira, como o envolvimento da UFSJ com o Hospital Nossa Senhora das 

Mercês e a aprovação pela Capes dos mestrados em Desenvolvimento, Planejamento e Território; Filosofia; e Música 

e do Doutorado em Psicologia. Também tivemos aumento expressivo na aprovação de projetos de pesquisa pelas 

agências de fomento.

 Por fim, é importante destacar que o Relatório de Gestão da Universidade Federal de São João del-Rei traduz 

nossa estratégia de participação e consolidação em ações e projetos institucionais.

 Aceitamos o desafio de inovação e apresentamos um documento que é, ao mesmo tempo, robusto, 

transparente e resultado do trabalho coletivo de toda a universidade.

 Estamos prestando contas à sociedade de maneira clara, objetiva, correta e acessível. Esses valores, 

incorporados a esse documento, estiveram presentes no trabalho de toda a equipe da universidade ao longo de 

2018.

Sérgio Araújo da Gama Cerqueira
Reitor da UFSJ



 A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) foi instituída pela Lei 7.555, de 18 de dezembro de 1986, 

como Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (Funrei) e, em 19 de abril de 2002, a Funrei foi transformada 

em Universidade, por meio da Lei nº 10.425, adotando a sigla UFSJ. A Funrei foi o resultado da fusão e consequente 

federalização da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, que iniciou suas atividades em 1954, da 

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis e da Faculdade de Engenharia Industrial, que 
1iniciaram suas atividades em 1972 e 1976 respectivamente. 

2.1 UFSJ: missão, visão e valores
 A universidade é pessoa jurídica de direito público, financiada pelo Poder Público, vinculada ao Ministério da 

Educação, tendo sua sede e foro na cidade de São João del-Rei (MG). Estrutura-se, administrativamente, em seis unidades 

educacionais, dois centros culturais e uma fazenda. Em São João del-Rei, estão localizadas três unidades: o Campus Santo 

Antônio, o Campus Dom Bosco e o Campus Tancredo Neves, além do Centro Cultural Solar da Baronesa, do Centro de 

Referência da Cultura Popular – Fortim dos Emboabas e da Fazenda Boa Esperança, localizada no distrito de São Sebastião 

da Vitória. O Campus Alto Paraopeba está localizado no limite 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.

 Desde a sua criação, a UFSJ contribui para o desenvolvimento regional e nacional, produzindo e 

transmitindo conhecimentos contextualizados, formando profissionais e pesquisadores capazes de atuar de forma 

crítica e criativa na busca de soluções para os diferentes problemas da sociedade. Desenvolve atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, de forma articulada, nas áreas das Ciências Humanas, Linguística, Letras, Artes, Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas, Saúde e Ciências Agrárias.

 As finalidades da Universidade Federal de São João del-Rei, de acordo com o seu estatuto, são: a geração, o 

desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, integrando 

a 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. Destacam-se também as seguintes finalidades:

 1. Estimular o desenvolvimento do espírito científico e da reflexão crítica;

 2. Incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a produção cultural;

 3. Promover ampla divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos, tanto os que constituem 

patrimônio da humanidade quanto aqueles produzidos pela Universidade Federal de São João del-Rei;

 4. Incentivar o permanente aperfeiçoamento científico, cultural e profissional.

 A missão institucional está clara no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSJ (PDI 2014-2018, p. 13).

Visão Geral Organizacional 
e Ambiente Externo

"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". 

 A visão da UFSJ é ser reconhecida como uma instituição de ensino, pesquisa e extensão comprometida com 

as demandas sociais, contribuindo para a transformação social por meio da produção e encontro de saberes e 

conhecimentos. 

 Para tanto, possui os seguintes valores: democracia, cidadania, legalidade, transparência, espírito de 

equipe, responsabilidade e ética.
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Figura 01: Visão panorâmica Campus Santo Antônio (CSA/UFSJ) Figura 02: Visão panorâmica Campus Dom Bosco (CDB/UFSJ)

1 Para acesso ao histórico institucional: https://ufsj.edu.br/dplag/historico_institucional.php



Campus Alto Paraopeba

Campus Centro-Oeste
Dona Lindu

Campus Tancredo Neves

Campus Sete Lagoas

 O contexto econômico, sociocultural no qual a UFSJ está inserida é diverso, múltiplo e extenso. A área 

geográfica de atuação da UFSJ diz muito sobre a instituição e revela potencialidades e contribuições para o 

desenvolvimento econômico, social e intelectual.

 A cidade-sede possui empresas nas áreas têxteis, metalúrgicas, alimentícias, entre outras, e se coloca como 

um dos principais polos 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 em 2002, a cidade passou também a ser um polo 

educacional em que discentes, docentes, pesquisadores, técnicos e demais profissionais de todo o país são atraídos 

pela busca de conhecimentos e realização profissional.

 A instituição atua nas seguintes mesorregiões de Minas Gerais: Metropolitana de Belo Horizonte 

(microrregiões Alto Paraopeba e Sete Lagoas) e Oeste de Minas (Divinópolis). Sua sede administrativa está instalada 

no , na cidade de São João del-Rei, cuja Microrregião integra a Mesorregião Campo das Campus Santo Antônio (CSA)

Vertentes. O prédio principal do CSA faz parte do conjunto arquitetônico da área tombada do centro histórico de 

São João del-Rei. Nesse campus funcionou o famoso Colégio Santo Antônio, administrado até a década de 1970 

pelos freis franciscanos e posteriormente, até a implantação da UFSJ, pela municipalidade, onde funcionava a 

Fundação Municipal de São João del-Rei.

 O , também situado em São João del-Rei, tem sua história atrelada a do Colégio  Campus Dom Bosco (CDB)

São João, cujas atividades iniciais se deram em 1940. Em 1948, instalou-se o Instituto de Filosofia e Pedagogia e em 

1953 criou-se, anexa ao Colégio São João, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A Faculdade Dom Bosco, 

reconhecida pelo Decreto 34392, de 27 de outubro de 1953, do Presidente Vargas, foi instalada em março de 1954, 

sendo incorporada ao patrimônio da UFSJ em 1986.

 O Campo das Vertentes se caracteriza pela produção agrícola familiar e de produtos tradicionais como, têxteis, 

estanho, madeira, cerâmica e couro. Essas atividades encontram apoio no   da UFSJ, Campus Tancredo Neves (CTAN)

também localizado em São João del-Rei, 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. As conquistas do certificado de origem geográfica, para os produtos em estanho e para o biscoito de 

São Tiago, foram resultado do protagonismo da Comissão de Propriedade Intelectual (Copin) da UFSJ.

 Os campi localizados nos demais municípios permitiram à instituição ampliar seu raio de ação. O Campus 

Alto Paraopeba (CAP), localizado entre os municípios de Ouro Branco e Congonhas, faz 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 de ferro. O referido campus está distante 

apenas 90 quilômetros de Belo Horizonte. Os cinco cursos de graduação na área de Engenharia e os cursos de pós-

graduação em Engenharia Química, Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável e profissional em Matemática 

vêm contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

 O , localizado na Mesorregião Oeste de Minas, em Divinópolis, Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO)

possui atividades econômicas relacionadas à indústria metalúrgica, siderúrgica, confecções, além de ser um centro 

de referência em saúde. Os cursos da área da Saúde formam profissionais 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 impacto positivo nos sistemas de saúde pública, desenvolvendo ações que 

ajudam na prevenção e no combate de endemias e epidemias.

 O , situado no município de mesmo nome, dista 70 quilômetros de Belo Campus Sete Lagoas (CSL)

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, produção de ferro-gusa e de alimentos. A cidade possui um total de 23 empresas siderúrgicas 

de variados portes. A localização geográfica de Sete Lagoas, principalmente por ser a porta de entrada do cerrado 

brasileiro, viabilizou parcerias da UFSJ com, por exemplo a Embrapa, Epamig e Emater, que são fundamentais para o 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão no CSL.

2.2 Conhecendo o ambiente de atuação
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Figura 03: Visão panorâmica Campus Tancredo Neves 
(CTAN/UFSJ)

Figura 04: Visão panorâmica Campus Alto Paraopeba
(CAP/UFSJ)

Figura 05: Visão panorâmica Campus Centro-Oeste Dona Lindu
(CCO/UFSJ)

Figura 06: Visão panorâmica Campus Sete Lagoas
(CSL/UFSJ)



 Observa-se 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 de 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 quilômetros de distância de São João del-Rei.

 Os campi localizados nos municípios citados representam, portanto, o compromisso em atuar de forma 

responsável em um ambiente complexo, que demanda novos conhecimentos com objetivo de contribuir para 

inovação tecnológica no campo das Engenharias, das Ciências Exatas e da Terra, das Ciências da Saúde e das 

Ciências Agrárias. O perfil dos cursos da UFSJ permite a expansão e a geração de oportunidades, possibilitando 

articulações entre o Ensino, a Pesquisa e Pós-Graduação, a Extensão e a Mobilidade Estudantil nas diferentes áreas 

do conhecimento.

 Os levantamentos dos dados da UFSJ mostram a sua dimensão. Na modalidade presencial, contamos com 

47 cursos de graduação, sendo 17 com oferta somente no turno noturno, 20 ofertados somente no turno integral e 

10 com oferta nos turnos integral e noturno. Já na modalidade a distância são oferecidos quatro cursos de 

graduação. A Universidade oferece diversas bolsas para alunos nos cursos de graduação: 832 de monitoria, 130 

PET/Capes, 157 Pibid, 206 Pibex, 381 de Iniciação Científica pelo Pibic/Fapemig, Pibic/CNPQ e UFSJ. Na área de 

Pesquisa, a instituição possui 177 grupos de pesquisa, 461 artigos publicados em periódicos e 799 projetos de 

iniciação científica. São ofertados 27 cursos de mestrado, com 333 bolsas, e seis cursos de doutorado, com 68 bolsas. 

A UFSJ possui 28 alunos em intercâmbio e estágio internacional e 48 alunos estrangeiros na UFSJ nas mesmas 

atividades. A assistência estudantil atende 918 alunos com auxílio socioacadêmico, 42 alunos com moradia 

estudantil, além de 3.495 atendidos pelo programa de atenção à saúde física, mental e bucal. A universidade possui 
2845 professores e 540 técnicos administrativos.

 Desde 2004, a UFSJ desenvolve 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. Em 2016 foi aprovada a política de 

inovação tecnológica e a criação do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica – Netec. Esse Núcleo é uma 

unidade administrativa da UFSJ vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação que tem como principal objetivo 

contribuir para a inovação tecnológica no ambiente produtivo, promovendo a transferência de tecnologia gerada pelas 

pesquisas desenvolvidas na instituição e incubando empresas de base tecnológica e setores tradicionais.

 O interesse crescente dos professores pelo desenvolvimento de novas tecnologias contribui para o avanço 

acadêmico na área de Ciência e Tecnologia. Dessa forma, é possível que se estreite a relação entre o mundo 

acadêmico e o ambiente empresarial, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento tecnológico nacional.

 Há inúmeras razões para 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. É preciso que seja contínuo o 

incentivo aos grupos de pesquisa e à realização de cooperações nacionais e internacionais, porque este é o único 

caminho para a produção do novo, com o qual a UFSJ está comprometida.

 Além das atividades de ensino presencial em suas unidades educacionais, a UFSJ tem multiplicado suas 

ações de inserção regional, oferecendo cursos na modalidade Educação a Distância, desenvolvendo novos suportes e 

tecnologias educacionais. A Universidade oferece cursos de graduação e pós-graduação lato sensu em vários polos 

espalhados pelo Estado de Minas Gerais, além de polos no Estado de São Paulo.

Sete Lagoas
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Figura 07: Regiões onde estão situados os campi da UFSJ
2 Os dados completos podem ser acessados em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/UfsjemNumeros20142017.pdf Fonte: ASCOM/UFSJ



2.3 Estrutura Organizacional e Áreas Estratégicas

 O organograma da UFSJ apresenta uma estrutura matricial, em que as decisões são tomadas de forma 

colegiada. O Conselho Universitário – Consu, órgão máximo da Universidade, 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 desede aprovados pelo CNE, por meio do Parecer nº. 204/2010, DOU de 17/12/2010. A Resolução nº 004 do 

Consu, de 14/03/2011, que aprova as normas de funcionamento dos Centros como Unidades Acadêmicas da UFSJ, 

foi alterada pela Resolução nº 038 em 02/09/2013 do mesmo Conselho. A Resolução nº 046 do Consu, de 

31/10/2013, aprova a nova estrutura administrativa do Campus Sete Lagoas, que passou a ter sua estrutura dotada 

de departamentos.

 Portanto, a estrutura organizacional que vigora oficialmente na UFSJ está representada logo a seguir. Para 

maior conhecimento estrutural da universidade recomenda-se ver quadro Áreas/Subunidades estratégicas da UFSJ, 

contendo as principais competências, a descrição sucinta dos seus papéis, os titulares responsáveis e os respectivos 

períodos de atuação, disponível na seção ANEXOS E APÊNDICES deste relatório.
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Figura 08: Organograma UFSJ 



Planejamento Estratégico 
e Governança

 O Planejamento Estratégico Setorial da UFSJ (PES) 2017-2020 é um documento que traz a missão, visão e 

valores, objetivos, ações e prazos, bem como os métodos de controle e acompanhamento das ações planejadas para 

os quatro anos do mandato do Reitor. O PES foi desenvolvido pela equipe de planejamento da atual gestão há dois 

anos e pode ser entendido como o conjunto de procedimentos e ações que visam à aplicação eficaz dos recursos 

disponíveis e/ou exploração de condições favoráveis que porventura a Universidade desfrute, visando ao alcance de 

determinados objetivos. Para tanto, foram considerados os contextos externos e internos da instituição, de forma a 

tornar possível a execução do planejamento. Por isso se torna necessária a coerência entre os objetivos e as ações, a 

otimização dos recursos humanos e orçamentários, acompanhamento dos resultados e o comprometimento de toda 

a Universidade para a concretização dessas ações e objetivos.

 Um importante pressuposto para o adequado desenvolvimento do Planejamento Estratégico Setorial na 

UFSJ foi o envolvimento da alta administração, das pró-reitorias, assessorias, divisões, setores e participação ativa das 

pessoas em todo o processo.

3.1 Planejamento Estratégico Setorial

 As unidades administrativas envolvidas no processo de planejamento foram usualmente denominadas 

“setoriais”. Estas contribuíram diretamente com o desenvolvimento do PES e foram fundamentais na engrenagem 

do sistema e no acompanhamento das ações planejadas. As setoriais da UFSJ, participantes do PES, foram:

 

 • Assessoria de Comunicação - Ascom

 • Assessoria de Assuntos Internacionais - Assin

 • Auditoria Interna - Audit

 • Campus Centro-Oeste - CCO

 • Núcleo de Educação a Distância - Nead

 • Núcleo de Tecnologia da Informação - NTinf

 • Ouvidoria

 • Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - PPlan

 • Pró-Reitoria de Administração - Proad

 • Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - Proae

 • Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - Proen

 • Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - Proex

 • Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - Progp

 • Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Prope

contexto
econômico

político
social

orçamentário
das expectativas
dos interessados

missão
visão

valores

PES UFSJ

3  O PES teve como documentos de referência para todas as setoriais o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

2014/2018, bem como a proposta de campanha para Reitoria 2016/2020. É pertinente ressaltar que está em elaboração, 

desde setembro de 2018, o PDI 2019/2023. O planejamento estratégico institucional para o período 2019/2023 será avaliado 

por todas setoriais, com o objetivo de ajustar os objetivos propostos para as novas perspectivas organizacionais, assim que for 

aprovado pelo Consu.

 Contido no PES está o Plano de Gestão de Riscos, conforme previsão da Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU 

nº 01/2016. O Plano de Gestão de Riscos está detalhado na seção “Gestão de Riscos e Controle Interno” deste Relato.

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento  21•20 • Universidade Federal de São João del-Rei

Figura 09: Contexto do PES UFSJ

Fonte: PPLAN/UFSJ



 A UFSJ possui estrutura organizacional matricial e suas decisões são colegiadas e regidas por Conselhos 

Superiores, cabendo à Reitoria atuar como órgão executor, por meio das pró-reitorias. Os campi da sede e os campi 

Alto Paraopeba (CAP) e Sete Lagoas (CSL) tem estrutura organizacional de departamentos, enquanto que o Campus 

Centro-Oeste Dona Lindu é uma unidade com estrutura administrativa própria, integrada por sua diretoria, 

congregação, câmaras de ensino, pesquisa e extensão e grupos de atuação docente.

 A autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar, de gestão financeira e patrimonial é o princípio 

que norteia a atuação da UFSJ e é exercido 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.

 Com relação aos mecanismos de controle, a UFSJ tem em seu organograma a Auditoria Interna (Audit), cujo 

titular é nomeado pelo reitor, após a autorização do Conselho Universitário. A Audit é órgão de assessoramento da 

Reitoria, que realiza seus trabalhos conforme as ações planejadas no Planejamento Anual de Atividades de Auditoria 
3Interna (Paint) e a partir de demandas especiais da Reitoria ou do Conselho Diretor.

 Quanto ao mecanismo de avaliação, a UFSJ não dispõe de uma área específica para o desenvolvimento das 

atividades de avaliação. A Instituição cumpre o que determina a Lei do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (Sinaes) e tem instituída e em atuação a CPA – Comissão Própria de Avaliação, cujo principal papel é 

promover a avaliação anual da instituição. A CPA é responsável pela coordenação dos processos internos de 

avaliação, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Inep, sendo parte integrante do Sistema 
4Nacional de Avaliação do Ensino Superior – Sinaes.

 A Universidade não possui uma estrutura administrativa específica para desempenho das atividades de 

correição, contando para tal fim com a Secretária de Apoio às Comissões da UFSJ, lotada na Pró-Reitoria de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas – Progp. Em síntese, esta é a estrutura de governança da UFSJ. Serão apresentadas, a 
5.seguir, as principais atribuições destas instâncias

 Os órgãos de deliberação da Administração Superior são:

 •  Conselho Universitário –  – órgão máximo, normativo, deliberativo e consultivo.Consu

 •  Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –  – órgão superior de coordenação e supervisão das Conep

atividades de ensino, pesquisa e extensão, com funções normativa, deliberativa e consultiva no campo didático, 

científico, cultural, artístico e de interação com a sociedade.

 •  Conselho Diretor –  – órgão fiscalizador, normativo, deliberativo e consultivo, em matéria de Condi

natureza administrativa e econômico-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.

 A UFSJ possui também, em apoio à estrutura de governança, a , criada em 5 de novembro Ouvidoria-Geral

de 2007, pela Resolução n° 43 do Conselho Universitário, fazendo parte do e-Ouv, para cadastro e tratamento de 

manifestações em âmbito nacional. O detalhamento da Ouvidoria-Geral é tratado na subseção seguinte 

“Relacionamento com a Sociedade”.

 Vinculada à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, tem-se a Congregação, um órgão consultivo, normativo e 

de deliberação que abrange todos os coordenadores de cursos de graduação e chefes de departamento da 
6instituição, como também representantes do corpo discente e do corpo técnico-administrativo.

 Em cumprimento à legislação vigente e na busca pelo aprimoramento dos mecanismos de governança, 

integridade, gestão de riscos e controles da UFSJ, foram instituídas as seguintes comissões:

 • Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles, instituído pela Portaria n° 124, de 

17/02/2017, com o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, 

controles internos, governança e integridade no âmbito da UFSJ. A política de Governança, Integridade, Gestão de 

Riscos e Controles Internos desta Universidade foi editada por meio da Portaria n° 383, de 26/05/2017, com 

propósito de orientar a gestão dos riscos associados ao alcance dos objetivos estratégicos propostos, estabelecidos 
7no Planejamento Estratégico Setorial (PES).

A3. Consolidar a política de internacionalização da instituição

A2. Promover e fortalecer ações de permanência estudantil

 A elaboração de um planejamento estratégico é consequência da análise de ameaças e oportunidades do 

ambiente e dos pontos fortes e fracos da instituição. O PES UFSJ permite melhorar o direcionamento das ações 

administrativas e acadêmicas, planejadas ou realizadas, criando uma dinâmica organizacional orientada por eixos e 

objetivos estratégicos claramente definidos. As setoriais, sendo os atores participantes do processo coletivo de 

elaboração do planejamento, se responsabilizam por suas ações, conscientes de que fazem parte de um projeto 

comum a todos e que depende da colaboração de cada parte para a realização de seus fins.

 Neste sentido, o PES UFSJ definiu 11 objetivos estratégicos para os quatro anos do mandato do atual reitor, 

os quais foram classificados em dois eixos estratégicos, como descrito a seguir no .Quadro 01

3.2 Objetivos Estratégicos da UFSJ

 A gestão do PES UFSJ é realizada pela equipe de planejamento, em sintonia com as setoriais, utilizando como 

referência seus Planos de Ações. A equipe de planejamento, trimestralmente, solicita às setoriais o relatório de 

cumprimento de suas ações previstas para o referido período. O relatório de cumprimento das ações deve apresentar, 

de forma clara, quais foram as ações realizadas e demais dados que a unidade julgue necessário para demonstrar o 

cumprimento do planejamento. Deve conter, ainda, informações sobre ações que não foram realizadas, a justificativa 

da não realização e os ajustes realizados a fim de que estas ações sejam realizadas em outro momento. 

 Além do relatório quadrimestral, as setoriais, ao final de cada exercício, elaboraram um relatório contendo os 

dados de todo o período. A partir deste relatório, as ações não realizadas servirão de base para a elaboração do plano 

de ação do próximo ano de modo a priorizar tais das ações. Assim, o Planejamento inicial deve sofrer ajustes, 

considerando os aspectos limitadores para o cumprimento dos objetivos propostos. 

 Todas as atividades são acompanhadas pela equipe de planejamento da PPlan, a qual tem como atribuição: 

acompanhar e dar o suporte necessário para as setoriais desempenharem suas ações e atividades dentro do PES.

EIXO ESTRATÉGICO ACADÊMICO: 
Excelência na graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e a distância

Fonte: PPLAN / UFSJ

A1. Assegurar a excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão

Objetivos 
Estratégicos 
Acadêmicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACADÊMICOS

A4. Aperfeiçoar o acompanhamento e avaliação das atividades                   
acadêmicas da UFSJ

G1. Promover o desenvolvimento profissional e a qualidade de 
vida no trabalho

G2. Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua 
manutenção, segurança e acessibilidade

G3. Garantir a inclusão e valorização de pessoas com diversidade 
funcional

G4. Promover a reestruturação administrativa com o mapeamento e 
definição das políticas de fluxos de processos

G5. Desenvolver a gestão orçamentária de forma transparente e 
participativa

G6. Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional

G7. Promover a governança dos sistemas e infraestrutura de tecnologia 
da informação

Objetivos 
Estratégicos 
de Gestão G

A

E o acompanhamento do Planejamento Estratégico Setorial da UFSJ, como é feito?

3.3 Estrutura de Governança da UFSJ
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EIXO ESTRATÉGICO GESTÃO: 
Gestão democrática e participativa

Quadro 01: Objetivos estratégicos da UFSJ

Fonte: PPlan/UFSJ

3 As finalidades e competências da Audit, assim como os relatórios de auditoria expedidos, encontram-se apresentadas na páginahttps://ufsj.edu.br/audit/
4 Para informações pormenorizadas sobre a composição, atribuições e relatórios acesse a página https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/ 
5 As competências, normas de funcionamento e deliberações dos órgãos superiores podem ser acessadas no endereço https://ufsj.edu.br/soces/index.php
6 https://ufsj.edu.br/congrega/index.php
7 Para acesso ao relatório completo, acesse o endereço eletrônico: https://ufsj.edu.br/pplan/politica_de_gestao_de_riscos.php



 •  Unidade de Gestão de Integridade (UGI), instituída por meio da Portaria n° 271, de 11/05/18, alterada pela 

Portaria 440, de 03/08/2018, tem a atribuição de coordenar a estruturação, execução e monitoramento do 

Programa de Integridade no âmbito da UFSJ, em consonância às disposições da Portaria CGU n° 1.089/2018. Cabe 

informar que a primeira versão do Plano de Integridade foi aprovado pela Resolução Consu n° 38, de 29/11/2018.

 Por fim, a estrutura de governança da UFSJ conta ainda com uma equipe de planejamento, que está lotada 

na Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPlan). Esta equipe tem a atribuição de promover, apoiar, 

acompanhar, controlar e relatar todo o processo de planejamento desenvolvido pela Universidade por meio das 

diversas setoriais.

3.4 Relacionamento com a sociedade
 A Universidade busca, por meio de canais, como a ouvidoria, estreitar o relacionamento com a sociedade, 

estando atenta às suas reclamações, sugestões, sempre valorizando a participação do cidadão, como se verá, a seguir.

 Devido à importância deste relacionamento com a público em geral, cabe detalhamento, apontado a seguir, 

sobre os canais de acesso do cidadão à Instituição.

Canais de acesso do cidadão
 A UFSJ dá grande importância ao elo existente com a sociedade. Pensando nisso, foi criada a Ouvidoria pela 

Resolução Consu nº 043, de 5 de novembro de 2007. Esta setorial é um espaço aberto à comunidade para o 

atendimento a manifestações relacionadas às atividades da Universidade, no intuito de valorizar a participação social. 

A Ouvidoria, que possui atendimento via telefone, e-mail e presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 

14h às 18h, na Sala 2.28, no Campus Santo Antônio, encaminha a demanda recebida para os setores responsáveis 

pelo fornecimento de respostas ou averiguação e retorna aos demandantes. A partir desse relacionamento com o 

cidadão, ela pode identificar deficiências, propor mudanças e melhorias, apontar situações irregulares e contribuir 
8com o pleno desenvolvimento e aprimoramento da Instituição.

 Em 2018 foram recebidas pela Ouvidoria, por meio do sistema de intranet próprio da Instituição, 170 

manifestações, compostas por: 83 Reclamações (48,8%), 26 Denúncias (15,3%), 53 Pedidos de Informação (31,2%), 7 

Sugestões (4,2%) e 1 Elogio (0,6%). E o tempo médio de retorno às demandas configurou na casa dos 7 dias. Para a 

apuração dos números acima foram desconsideradas as manifestações cadastradas em duplicidade. Destaca-se que todas 

as manifestações recebidas pela Ouvidoria foram devidamente tratadas e respondidas. Além de inserir a resposta no sistema 

próprio, a Ouvidoria também encaminha a resposta via e-mail para o solicitante, garantindo o recebimento ao interessado.

 Por meio do endereço eletrônico da Ouvidoria, outro canal de acesso para a comunidade, foram recebidos 

361 e-mails durante o período de 1º/01/2018 a 31/12/2018. Alguns deles já possuíam registro na intranet, mas todos 

devidamente respondidos. Recebida alguma manifestação via telefone, a Ouvidoria orienta o solicitante que cadastre 

a demanda no sistema da Ouvidoria para garantir a formalização da manifestação e a produção de dados estatísticos.

 Por meio do canal e-OUV, Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, foram recebidas 32 

manifestações, das quais 25,58% foram classificadas como Denúncia, 20,67% como Reclamação, 18,20% foram 

classificadas como comunicação (denúncia sem identificação) e 17,17% como Solicitação.

 A UFSJ conta ainda com o , como mais um canal de comunicação com SIC- Serviço de Informação ao Cidadão

a sociedade, que permite que qualquer pessoa formule pedidos de acesso à informação. As solicitações podem ser 

feitas tanto pela internet quanto presencialmente na sala 2.28, do Campus Santo Antônio. Em 2018, o SIC recebeu 

208 pedidos de informação, tendo uma média de 17 pedidos por mês. Os pedidos contém pouco menos de quatro 

perguntas em média (3,77). Todos os pedidos foram respondidos aos solicitantes.

 Em relação ao envio de resposta do SIC, a Lei de Acesso à Informação define o prazo de 20 dias para retorno 

aos pedidos, prazo este que pode ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa. Em 2018, o tempo médio de 

resposta da UFSJ para cada pedido no SIC foi de 9,85 dias, enquanto 2017 teve uma média de 8,96 dias. Ambos com 

menos da metade do prazo estabelecido pela Lei.

 Dentre as diversas manifestações recebidas pelos sistemas da Ouvidoria e pelo sistema de serviço de informação 

ao cidadão, são mais comuns as relacionadas à educação a distância, à assistência estudantil, dúvidas e procedimentos 

relacionados ao acompanhamento e controle acadêmico e questões que envolvem vagas para concurso público.

Carta de serviços ao cidadão
 9A Carta de Serviços ao cidadão, disponível na página da UFSJ , é regulada pelo Decreto nº 9094/2017 e tem 

por objetivo informar aos usuários dos serviços da UFSJ as formas de acesso a eles, bem como os respectivos 

compromissos estabelecidos e padrões de qualidade almejados no atendimento. No entanto, com a publicação da 

Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos da administração pública, a Ouvidoria pretende auxiliar a Instituição na reformulação da sua Carta 

de Serviços ao Usuário, de modo a atender as especificações descritas na nova lei.

 

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
 A transparência, exigida pela Lei de Acesso à Informação que obriga os órgãos governamentais divulgarem 

10dados referentes à sua atuação é atendida pela UFSJ pela divulgação em seu endereço eletrônico . Salienta-se que, 

desde 2017, está disponível no sítio eletrônico da UFSJ o Portal de Dados Abertos da UFSJ, que disponibiliza 
11informações aos cidadãos no formato de dados abertos, promovendo a transparência e o acesso à informação.
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9 Pode ser acessada pelo endereço https://www.ufsj.edu.br/carta_servicos/
10 O acesso às informações referentes à atuação da UFSJ está disponível emhttps://www.ufsj.edu.br/acessoainformacao/. Outras páginas que contribuem paraa transparência no 
âmbito da UFSJ: http://www.ufsj.edu.br/carta_servicos/; http://www.ufsj.edu.br/pplan/planejamento_institucional.php; https://www.ufsj.edu.br/progp/transparencia_publica.php 
11 O referido Portal pode ser acessado pelo link:http://www.dados.ufsj.edu.br/

8As competências e mais informações sobre a Ouvidoria encontram-se registradas em: https://ufsj.edu.br/ouvidoria/
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Gestão de riscos 
e controles internos

4
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 A Universidade Federal de São João del-Rei possui três linhas de defesa para realizar seus controles internos. 

O objetivo é realizar o controle de forma escalonada, projetando melhores condições para o atingimento dos 

objetivos propostos:

1ª Linha de defesa: Gestor da Ponta
 O gestor da ponta é o responsável pelo planejamento, controle, acompanhamento e relatório das ações 

desenvolvidas diretamente pelas setoriais, ou seja, nas pró-reitorias, assessorias e suas unidades subordinadas. Elabora 

também a gestão de riscos e as respostas aos riscos a fim de preveni-los. Trimestralmente, as setoriais elaboram o 

relatório e encaminham os dados atualizados para avaliação da equipe de planejamento da universidade. Na UFSJ, o 

gestor da ponta é denominado de “ponte”, pois realiza a ligação entre a setorial e a equipe de planejamento.

2ª linha de defesa: apoio e assessoria à ponta
 A equipe de planejamento da UFSJ, lotada na PPlan, é a responsável por realizar o acompanhamento e 

apoiar as setoriais. Ela elabora, ainda, o relatório de gestão da UFSJ, tendo como base de informações os relatórios de 

ações e riscos das setoriais, reportando à direção máxima (Reitoria) da instituição e aos órgãos de controle. Este 

relatório é elaborado anualmente.

3ª linha de defesa: Auditoria Interna
 A auditoria interna avalia e emite pareceres sobre os controles internos realizados por toda a estrutura de 

governança da UFSJ. Mantém comunicação com a gestão máxima da UFSJ, bem como com os órgãos de controle interno.

Ações pontuais de controles internos
 Ações específicas são desenvolvidas com o objetivo de melhorar a eficiência e qualidade dos controles 

internos. A UFSJ adquiriu o Sistema Integrado de Gestão (SIG), desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), com o intuito de centralizar nele os procedimentos e controles internos dos setores e unidades, 

contribuindo para uma revisão e readequação dos processos e garantindo mais eficiência para as rotinas 

administrativas da entidade. Esse sistema é composto por módulos, quais sejam: Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos – Sipac; Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH; e, Sistema 

Integrado de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

 Também colaboram para a análise de controle interno as ações programadas do Plano Estratégico Setorial – 

PES 2017/2020, principalmente aquelas relacionadas ao objetivo 4 do Eixo Estratégico de Gestão: “Promover a 

reestruturação administrativa com o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos”.

 Desde 2017, iniciou-se o trabalho de revisão das resoluções e normas da instituição e a implantação gradual 

dos módulos do sistema SIG, contribuindo para a adequação do ambiente de controle da entidade. Os mecanismos 

de controle instituídos, as normas, as delegações de autoridade e de competência para execução dos processos, a 

adequada segregação de funções, assim como a comunicação na UFSJ, estão sendo aprimorados paulatinamente, 

na medida em que a Universidade vai consolidando sua expansão.



Gestão de Riscos
 A Política de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos da UFSJ, instituída pela 

Portaria nº 383, de 26/05/2017, tem propósito de orientar a gestão dos riscos associados ao alcance dos objetivos 

estratégicos da Universidade, por meio do estabelecimento do Planejamento Estratégico Setorial (PES).

 Desta forma, o Plano de Gestão de Riscos da UFSJ, parte integrante do PES 2017-2020, funciona da seguinte 

forma: cada setorial (pró-reitorias e assessorias) identifica os riscos associados a cada ação planejada para alcance dos 

objetivos. Para tanto, descreve o risco, o classifica quanto à tipologia (risco operacional, risco de imagem/reputação, 

risco financeiro/orçamentário ou risco legal) e finalmente aponta suas causas. Em seguida, realiza a avaliação do nível 

de riscos, quer seja a probabilidade de ocorrência dos riscos e seu impacto, podendo ser dos seguintes níveis: baixo, 

médio, alto e extremo. Ao final da mensuração dos riscos, cada setorial deve criar respostas a eles, ou seja, definir 

ações preventivas aos riscos. Estas respostas aos riscos são o principal objetivo da gestão de riscos.

 O significado de apetite ao risco também é fundamental para a compreensão da gestão de riscos da UFSJ. 

Apetite ao risco é o quanto ou qual o nível de risco que a instituição está disposta a correr sem comprometer o 

cumprimento dos objetivos propostos. Em outras palavras é o desejo de uma organização em assumir riscos versus o 

potencial de retorno.

.
E qual é o apetite ao risco da UFSJ? 
 A UFSJ definiu que seu apetite ao risco é . Significa que os níveis de riscos baixo e médio são aceitáveis médio

ou mesmo oportunidades. Já os riscos em nível alto e extremos são respectivamente inaceitáveis ou absolutamente 

inaceitáveis, devendo ser tratados com ações preventivas. Ficou claro? 

 A partir da compilação de dados dos relatórios de riscos das setoriais foi elaborado o índice de 

vulnerabilidade e os tipos de riscos institucionais. Deve-se entender por índice de vulnerabilidade o quanto a 

universidade está exposta à fatores que possam prejudicar a realização de ações para cumprimento de objetivos. 

Conhecer o nível de vulnerabilidade é importante para reduzir sua exposição aos riscos pois permite  desenvolver 

ações preventivas. 

Entendendo o índice de vulnerabilidade
 Deve-se entender por índice de vulnerabilidade o quanto a universidade está exposta a fatores que possam 

prejudicar o cumprimento de objetivos estratégicos da gestão.

 Seu resultado é a fração do número de respostas aos riscos não realizadas (ações preventivas não realizadas) 

pela número total de respostas aos riscos planejadas (ações preventivas planejadas). 

 

IV = RNR / RP

onde:  IV = índice de vulnerabilidade, RNR = respostas não realizadas e RP = respostas planejadas.

 A vulnerabilidade aos riscos não deve ser interpretada desfavoravelmente ou de maneira a denegrir a 

imagem organizacional. Ao contrário, já que os riscos são o efeito das incertezas no cumprimento dos objetivos, o 

reconhecimento de sua existência torna-se benéfico e permite a tomada de decisões baseada na realidade 

situacional.

 A seguir são apresentados os dados da gestão de riscos na UFSJ e sua a evolução. O  traz a Gráfico 01

evolução do índice de vulnerabilidade da UFSJ, em 2018, considerando todos os níveis de riscos: baixo, médio, alto e 

extremo. Ao final de 2018 o resultado de 38% de vulnerabilidade é derivado de 178 respostas aos riscos realizadas, 

do total de 288 planejadas. Observa-se uma redução durante o exercício, o que mostra que a UFSJ tem buscado 

reduzir sua exposição a fatores que possam interferir negativamente no cumprimento de seus objetivos.

55%
48%

38%

MAIO 2018 JULHO 2018 NOVEMBRO 2018

 O apetite ao risco da UFSJ mostra-se aceitável até o nível médio, conforme já apontado anteriormente. 

Assim, é essencial conhecer o nível da instituição para os riscos altos e extremos, os quais devem ser combatidos com 

prioridade. O  traz o índice de vulnerabilidade da UFSJ considerando esses níveis. Percebe-se a mesma Gráfico 02

tendência do gráfico anterior, ou seja, redução do índice de vulnerabilidade durante o período. Porém, aqui, o índice 

foi ainda menor. Os dados mostram que a instituição priorizou a prevenção naqueles riscos cuja probabilidade e 

impacto são mais significativas e ameaçadoras para o cumprimento dos objetivos planejados.

27%
24%

19%

MAIO 2018 JULHO 2018 NOVEMBRO 2018

Gráfico 01: Índice de vulnerabilidade UFSJ - Riscos totais

Gráfico 02: Índice de vulnerabilidade UFSJ - Riscos altos e extremos

Fonte: PPlan/UFSJ (2018)
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Fonte: PPlan/UFSJ (2018)



 O  apresenta a evolução do índice de vulnerabilidade em cada objetivo do eixo acadêmico. Ao Gráfico 03

fazer a análise por ele, fica clara a redução da exposição aos riscos em todos objetivos acadêmicos durante o ano de 

2018. O objetivo A4 apresentou o maior índice e merece atenção especial, pois quase um terço das ações preventivas 

ainda precisam ser realizadas. 

22%
19%
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40%

30%

22%

32%
29%

23%

37% 37%

29%

NOVEMBRO 2018

objetivo A1 objetivo A2 objetivo A3 objetivo A4

MAIO 2018 JULHO 2018

A1 • Assegurar a excelência em ensino, pesquisa e extensão

A2 • Promover e fortalecer ações de permanência estudantil

A3 • Consolidar a política de Internacionalização da instituição

A4 • Aperfeiçoar o acompanhamento e avaliação das atividades de acadêmicas da UFSJ

Gráfico 03: Índice de vulnerabilidade UFSJ por objetivo acadêmico

 Paralelamente ao gráfico anterior, o , a seguir, apresenta a evolução do índice de vulnerabilidade Gráfico 04

em cada objetivo do eixo gestão. Com exceção do objetivo estratégico G6, todos os outros objetivos do eixo gestão 

evoluíram no cumprimento de ações preventivas durante o exercício, reduzindo sua exposição aos riscos. Isso é 

muito positivo para a instituição, com destaque para a prevenção aos riscos dos objetivos G4, G5 e G7 que, no último 

trimestre do ano, apresentaram significativa evolução. O objetivo G6, ao contrário dos demais, apresentou um 

aumento no índice de vulnerabilidade. Significa que a instituição, em 2018, tornou-se mais exposta aos riscos 

referentes àquele objetivo, aumentando a probabilidade de não cumpri-lo.

 Contudo aqui cabe um esclarecimento. A gestão de riscos, conforme apontado anteriormente, está 

integrada ao Planejamento Estratégico Setorial – PES. O PES apresenta a característica de ser dinâmico, ativo, vivo. 

Ou seja, durante o desenvolvimento das ações ao longo do exercício, as setoriais têm autonomia para realizar ajustes, 

incluindo ações que anteriormente não haviam sido planejadas. Desta forma, os riscos também são afetados e 

podem sofrer mudanças no número de respostas preventivas a serem realizadas. Contudo, o dado apresentado 

serve de alerta e mostra que para o próximo exercício as ações preventivas do objetivo G6 merecem priorização.
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55%
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41%
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17%

NOVEMBRO 2018

objetivo G1 objetivo G2 objetivo G3 objetivo G4

MAIO 2018 JULHO 2018

27%

38%

43%

17%

objetivo G5

22%

28%

17%

7%

33% 33%

objetivo G6 objetivo G7

G1 • Promover o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida no trabalho

G2 • Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção, segurança e acessibilidade

G3 • Garantir a inclusão e valorização de pessoas com diversidade funcional

G4 • Promover a reestruturação administrativa com o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos

G5 • Desenvolver a gestão orçamentária de forma transparente e participativa

G6 • Aperfeiçoar os fluxos de comunicação organizacional

G7 • Promover a governança dos sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação

Fonte: PPlan/UFSJ

Gráfico 04: Índice de vulnerabilidade UFSJ por objetivo de gestão
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Fonte: PPlan/UFSJ (2018)



 Os dados apresentados mostram que a UFSJ tem empregado esforços na prevenção aos riscos, e por isso, a 

vulnerabilidade institucional apresenta-se controlada. Por outro lado é fundamental conhecer a tipologia de riscos 

institucionais, definida pela IN CGU/MP 001/16. O levantamento realizado pela UFSJ permitiu identificar os tipos de 

riscos mais frequentes na UFSJ. Nota-se pelo  e , abaixo, que em ambos os eixos estratégicos o Gráfico 05 Gráfico 06

mais frequente é risco operacional, acompanhado do risco financeiro/orçamentário. Os riscos de imagem/reputação 

e legal apresentam menor incidência.   

Gráfico 05: Tipos de riscos do eixo acadêmico

1%risco legal

24,3%

0,5%

74,3%

risco financeiro / orçamentário

risco de imagem  / reputação

risco operacional

Fonte: PPlan/UFSJ

Gráfico 06: Tipos de riscos do eixo gestão

1%risco legal

10,6%

1,9%

82,7%

risco financeiro / orçamentário

risco de imagem  / reputação

risco operacional

Fonte: PPlan/UFSJ

 Em geral, os riscos institucionais apresentados revelam o esforço da UFSJ em realizar a prevenção a fatores 

que possam ameaçar o cumprimento de seus objetivos. As ações preventivas desenvolvidas pela universidade, por 

meio das setoriais, indicam condições favoráveis, ou menos enfraquecidas, para o cumprimento dos objetivos 

propostos.

 Todavia, conforme mencionado anteriormente, durante o levantamento dos riscos, a instituição também 

identificou riscos sistemáticos, ou seja, aqueles que fogem do domínio institucional e podem, de fato, ameaçar o 

bom desenvolvimento do planejamento estratégico da universidade.

E quais são os riscos sistemáticos ?
 Os riscos sistemáticos identificados na gestão de riscos da UFSJ são: transições políticas no governo central, 

reduzido número de servidores e falta de reposição, principalmente de Técnicos Administrativos em Educação, 

reduções e contingenciamentos orçamentários nos últimos anos.

 De toda forma, a gestão de riscos da UFSJ tem proporcionado eficiência à gestão. O objetivo dessa gestão 

vem sendo atingido ao manter os controles, aumentando a probabilidade de atingir seus objetivos, encorajando a 

gestão proativa e identificando as ameaças. 
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Resultados da gestão

 O Planejamento Estratégico Setorial – PES– conforme descrito nas seções anteriores, permite mensurar, 

quanti e qualitativamente, até que ponto a instituição atingiu os objetivos estratégicos da gestão. Os resultados 

alcançados pela UFSJ, em 2018, foram decorrentes das ações planejadas e executadas pelas setoriais. Cada ação 

setorial tem por finalidade contribuir para o alcance dos objetivos setoriais que, por sua vez, contribuem para o 

alcance dos objetivos estratégicos institucionais. 

 Cabe salientar que os objetivos estratégicos estão relacionados diretamente à missão institucional, isto é, 

aos processos finalísticos da UFSJ: ensino, assuntos estudantis, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional. 

Por conseguinte, o atingimento dos objetivos proporciona condições para que a instituição cumpra a sua missão. 

Portanto, seguramente, pode-se afirmar que os resultados da gestão demonstram quais são os reais valores gerados 

pela a instituição, ou seja, qual o produto entregue para a sociedade.

 Os resultados da gestão no referido exercício, sejam aqueles em que a instituição obteve sucesso ou aqueles 

em que a instituição, por diferentes razões, fracassou, são fundamentais para que o próximo ciclo de Planejamento 

seja circunstancialmente ajustado no que couber. 

 Deve-se compreender que os resultados da UFSJ apresentados a seguir têm como base a metodologia de 

trabalho do Planejamento Estratégico Setorial, proposto para a atual gestão. Contudo, como ocorre em qualquer 

instituição, os resultados são apenas parte da grande amplitude de ações que são realizadas. O que se quer dizer é 

que a UFSJ é muito maior do que está sendo exposto aqui. Portanto, o critério de verificabilidade dos resultados 

apresentados deve ser relativizado ou ponderado, a fim de se entender a extensão ou valor total da UFSJ.

Resultados da gestão no exercício 2018 
 A seção Planejamento Organizacional e Governança mostrou que a UFSJ definiu 11 objetivos em dois eixos 

estratégicos: acadêmico e gestão. Para atingi-los, a UFSJ acompanha e monitora 903 ações setoriais planeadas para 

o período 2017-2020. No término do exercício de 2018, a instituição conseguiu realizar 483 ações, ou seja, 53,5% 

do total, conforme  abaixo.Quadro 02

5
EIXO ESTRATÉGICO ACADÊMICO: 

Excelência na graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e a distância

Fonte: PPlan / UFSJ, 2018

Objetivos Estratégicos

Eixo
Estratégico 
Acadêmico

Objetivos 
Estratégicos 
de Gestão G

A
Total de objetivos setoriais relacionados ao Eixo Acadêmico

Média de objetivos setoriais por Objetivo Estratégico

Total de ações setoriais planejadas e relacionadas ao eixo 
acadêmico

Média de ações por objetivo

Total de ações setoriais realizadas 

Objetivos Estratégicos

Total de objetivos setoriais relacionados ao Eixo de Gestão

Média de objetivos setoriais por Objetivo Estratégico

Total de ações setoriais planejadas e relacionadas ao eixo 
gestão

Média de ações por objetivo

Total de ações setoriais realizadas 

4

38

9,5

300

7,9

184

7

80

11,4

603

7,5

299
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Quadro 02: Objetivos e ações setoriais da UFSJ

 Por meio do Índice de Efetividade é possível conhecer o grau de realização das ações que foram planejadas, ou 

seja, ações que foram cumpridas/finalizadas. Importante observar que as ações de características contínuas ou 

permanentes e que estão em andamento, também são consideradas como finalizadas, compondo o índice de efetividade. 
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Eixo Gestão
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Eixo Acadêmico

Gráfico 07: Índice de efetividade das ações UFSJ - evolução
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 A seguir, são apresentados de forma descritiva e segmentada por objetivo, os 

resultados do eixo acadêmico. Cada resultado apresenta as ações setoriais de maior 

relevância para a instituição. O texto traz também os motivos e justificativas que impediram 

ou limitaram a UFSJ em realizar algumas ações e atividades planejadas para o período. 
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objetivo A1 objetivo A2 objetivo A3 objetivo A4
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Gráfico 08: Índice de efetividade das ações por objetivo acadêmico da UFSJ - evolução

5.1 Resultados do eixo acadêmico por objetivo estratégico
 A efetividade no cumprimento das ações do eixo acadêmico está representada no  a seguir, o qual Gráfico 08

traz a evolução crescente do índice para todos os objetivos analisados. O movimento revela que durante o exercício 

2018 a realização das ações foi progressiva. Os dados indicam a necessidade de maior atenção no objetivo A4, 

visando o cumprimento das suas respectivas ações até o final da atual gestão, prevista para maio de 2020. De toda 

forma, a evolução apresentada, associada ao diminuto índice de vulnerabilidade apresentado na seção anterior 

(Gestão de Riscos), sugere que a instituição reúne boas condições de cumprir a maioria das ações planejadas. 

 Deve-se entender por índice de efetividade o quanto a universidade avançou no cumprimento dos objetivos 

planejados para o período. Para tanto é mensurado o número de ações realizadas. Seu resultado é a fração do 

número de ações realizadas pela número total de ações planejadas.

 IE = AR / AP

o n d e :   I E  =  í n d i c e  d e  e f e t i v i d a d e ,  A R  =  a ç õ e s  r e a l i z a d a s  e  A P  =  a ç õ e s  p l a n e j a d a s .

 O  traz a evolução das ações realizadas/finalizadas durante o exercício de 2018, segmentados por Gráfico 07

eixo estratégico. Observa-se um crescimento do número de ações realizadas.

Entendendo o índice de efetividade
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Fonte: PPlan / UFSJ, 2018

Fonte: PPlan / UFSJ, 2018
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 Para assegurar a excelência em ensino, pesquisa e extensão, a Universidade deve trabalhar em várias 

vertentes, haja vista a complexidade do funcionamento da instituição para que este tripé seja de qualidade. Isso se 

inicia com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que acontece de forma representativa na 

UFSJ. Para elaboração do próximo PDI (2019-2023) foi publicada a Portaria nº 492 de 28/08/2018, nomeando o 
12Comitê Executivo, o qual é subsidiado pela PPlan, que também compõe a Comissão de Desenvolvimento.

 O  possui: 16 objetivos setoriais compostos de 167 ações setoriais planejadas, dentre as quais objetivo A1

116 já foram realizadas até o final do exercício de 2018. A seguir, serão destacadas algumas ações realizadas.

 Para garantir a excelência do atendimento aos discentes, a UFSJ otimizou a estrutura e administrativa, 

aprimorando a segurança e a acessibilidade. Enfatiza-se que a universidade também promove a excelência no 

tripé ensino, pesquisa e extensão e estimula o desenvolvimento profissional dos servidores. Detalhados mais 
13especificamente no eixo Gestão deste relato, esses itens são tratados com frequência na Instituição.

 No Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) foram aprovadas normas que otimizam o funcionamento dos 

laboratórios e proporcionam maior segurança aos usuários. Iniciativas foram efetivadas com encaminhamento de 

proposta pública para obtenção de apoio à infraestrutura de pesquisa do Campus. No corpo docente do Campus foi 

destacado que sete docentes ingressaram em cursos de pós-doutorado no exterior no período de 2017-2018, e os 

programas de pós-graduação contam com discentes em estágios internacionais.
14 A Proen desenvolveu ações  que colaboraram no sentido de promover a excelência do ensino, pesquisa e extensão:

 • Aprovação de 11 projetos pedagógicos de cursos de graduação;

 •Separação dos graus acadêmicos (Licenciatura e Bacharelado) do Curso de Filosofia;

 •Adequação de sete cursos de grau acadêmico licenciatura à Resolução CNE/CP 02/2015;

 •Adequação dos percursos formativos do curso de Música em ênfases;

 •Avanço nos procedimentos de acompanhamento de egressos, com a elaboração de questionário para 

verificação do perfil e acompanhamento destes;

 • Criação da Comissão de Integração para Políticas de Formação de Professores de Educação Básica (Ciprof) da UFSJ;

 • Participação no Programa de Residência Pedagógica (Edital Capes 006/2018), com um total de 241 

bolsistas, sendo 203 discentes de cursos de graduação da UFSJ, 25 professores de escola básica da região de São João 

del-Rei (preceptores) e 13 professores da UFSJ (12 docentes orientadores e 1 coordenador institucional);

 •Participação da UFSJ no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid, Edital 007/2018), com 

um total de 245 bolsistas, sendo 212 discentes de cursos de graduação da UFSJ, 24 professores de escola básica da região 

de São João del-Rei (supervisores) e nove professores da UFSJ (oito coordenadores de área e um coordenador institucional);

 •Criação de condições para integração da UFSJ e escolas de educação básica da região, possibilitando a 

melhoria na formação dos discentes de licenciatura;

 •Estabelecimento de cerca de 50 novos convênios de estágio, com alcance em 31 cursos, possibilitando 

condições para discentes de cursos de bacharelado realizarem seus estágios curriculares.
 A UFSJ, por meio da Prope, incorporou o Plano de Internacionalização de Pós-Graduação ao já existente Plano de 

Internacionalização. Além disso, visando à melhoria da pós-graduação foram realizadas reuniões de acompanhamento e 

avaliação dos referidos programas. Com esse intuito, foi realizado o Workshop da Pós-Graduação, com o seguinte programa:
 , proferida pelo Coordenador-Geral da 1. Palestra "Avaliação e Perspectivas de melhoria da pós-Graduação na UFSJ"

Diretoria de Avaliação da Capes, Sérgio Oswaldo de Carvalho Avellar, no dia 9 de agosto, às 19h, no anfiteatro do Campus Dom 

Bosco. A palestra apresentou informações referentes ao funcionamento dos comitês técnico-científicos da Capes, com ênfase nos 

aspectos das áreas de avaliação da instituição, bem como uma perspectiva dos programas de pós-graduação já existentes na UFSJ.
 , com participação voluntária 2. Treinamento direcionado aos secretários dos programas de pós-graduação

dos coordenadores, que visou à capacitação para uso da plataforma Sucupira (Capes), bem como a apresentação de 

noções básicas a respeito dos processos administrativos relacionados aos programas de pós-graduação.
 Ainda neste tema da consolidação da pós-graduação, foi proposta ao CNPq  parceria para ampliação do financiamento 

da pós-graduação por meio da concessão de bolsas no âmbito do projeto da modalidade de doutorado em Inovação 

Tecnológica. A partir dessa proposta, o CNPq formatou uma chamada pública nacional, a qual a UFSJ aderiu por meio de projeto 

que envolveu a participação dos programas de Pós-Graduação em Biotecnologia - PPGBiotec - e Programa Multicêntrico de Pós-

Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular - PMBqBM), tendo captado seis bolsas de doutorado nessa modalidade.

Assegurar a excelência em
ensino, pesquisa e extensão
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12 Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20%20PPLAN.pdf
13 Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROAE.pdf
14 Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROEN.pdf



 O XVI Congresso de Produção Científica e Acadêmica da UFSJ foi realizado no período de 1º a 5 de outubro de 

2018, com apresentação de resultados dos trabalhos de iniciação científica e de extensão. No XXV Seminário de Iniciação 

Científica 324 trabalhos foram avaliados por 21 membros do Comitê Externo, em sua maioria, bolsistas de produtividade em 

pesquisa do CNPq, que concederam "Destaque" e "Menção Honrosa" a 47 apresentações. Dentre os premiados foram 

indicados três relatórios para o 16º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq. Os alunos também 

receberam apoio para participação na Jornada Nacional de Iniciação Científica. Na XVI Semex (Semana de Extensão 
16Universitária) foram apresentados 134 trabalhos.

 

 A Prope lançou seis editais de iniciação científica para distribuição de bolsas de diversas modalidades. Uma 

modalidade é a Pidac-Af, do Programa de Desenvolvimento Acadêmico nas Ações Afirmativas, que, em parceria com a Proae, 

visa principalmente a contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Com o intuito de estimular a participação dos pesquisadores em chamadas das agências financiadoras, foi lançado novo edital 

de iniciação científica voltado para os docentes contemplados com recurso em editais externos. Outra ação foi a otimização do 

gerenciamento da iniciação científica institucional por meio da atualização e aperfeiçoamento do Sistema Pibic, reformulação 

do relatório final e divulgação dos dados na página da universidade.

 Entendendo que a participação em eventos é uma enriquecedora forma de aprendizado para os estudantes, a 

Universidade promoveu a revisão da resolução que trata de auxílio a discentes, atendendo a sugestão da Auditoria. A proposta foi 

encaminhada para aprovação nos conselhos superiores. Com o mesmo propósito de estimular a divulgação de suas realizações 

em pesquisa e na extensão, a UFSJ lança periodicamente o edital de apoio à organização de eventos. A Prope gerencia a 

distribuição dos recursos envolvidos. Em 2018, foram contempladas 14 propostas de eventos, no valor total de R$ 114.158,65.

 No intuito de primar pela ética nas atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de facilitar os 

trabalhos desenvolvidos, foram implantadas as secretarias das Comissões de Ética em Seres Humanos (CEPSJ) e de Uso de 

Animais (Ceua), com seus respectivos secretários, e encaminhadas as alterações nas resoluções das Comissões de Ética e de 

Residência aos conselhos pertinentes. Também foi nomeado o Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Patrimônio 
17Genético  da UFSJ para estudo e definição da forma de gestão do acesso ao patrimônio genético.

 Com vistas à eficiência das atividades internas da Universidade, estão sendo propostas ações de estímulo à criação e 

ao uso de laboratórios multiusuários, geridos por meio de comitês gestores, como: o Comitê Gestor do Laboratório 

Multiusuário do Centro de Pesquisa em Processos de Energia (Ceppe) e o Comitê Gestor do Prédio de Pesquisa e Pós-

Graduações do Campus Alto Paraopeba da UFSJ. 

 Apesar dos apontamentos positivos e das conquistas apresentadas, algumas ações previstas para 2018 não 

puderam ser desenvolvidas, por inúmeros fatores. Houve dificuldade de implementação do plano de manutenção, 

atualização e expansão dos laboratórios de ensino, que não foram realizados por falta de recurso humano 

capacitado para apoiar as atividades do laboratório. Cabe esclarecer que existem oito cursos de graduação com 

necessidade de adequação de seus Projetos Pedagógicos, sendo três de licenciatura e cinco de bacharelado. As 

propostas já foram aprovadas pela Congregação, mas ainda não entraram em pauta no Conep.

 O sistema de acompanhamento de egressos, importantíssimo para obtenção de informações relacionadas ao alunos 

formados na Instituição, ainda não está em operação pela falta de pessoal, assim como em outras ações.

 Estruturalmente a UFSJ encontra algumas dificuldades. Somente alguns laboratórios de ensino foram 

atualizados/modernizados; a reestruturação do sistema de bibliotecas e a modernização/manutenção ampla da infraestrutura de 

laboratórios de ensino, por meio de editais de aquisição de consumíveis ou de equipamentos, não foi possível devido a limitações 

orçamentárias. Todavia, as dificuldades apresentadas não obstruíram a plena evolução da execução das ações planejadas para 

este objetivo do eixo acadêmico, o qual finalizou o exercício de 2018 com taxa de efetividades na casa dos 69%.
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 Por fim, foi implementado o Projeto de Qualificação da Pós-Graduação (Qualipós) através das resoluções que foram 

aprovadas pelo Conselho Diretor (Resoluções nºs 06, 08 e 09/2018/CONDI). Neste projeto foram contemplados, inicialmente, 

os programas: FQmat, PPBE, PPGCS, Promel, PPGBiotec, PPGPSI, PPMEC, PGHIS, PPEDU e PPGEL, com R$39.950,00 (cada 

programa), para despesas com material de consumo, passagens aéreas nacionais e internacionais, pessoa jurídica (publicação, 

tradução e revisão de artigos e capítulos de livros), manutenção de equipamentos destinados às pesquisas e diárias.

 A UFSJ se preocupou em apoiar financeiramente, por meio de editais, publicações de artigos científicos, capítulos de livros 

e revisão e/ou tradução. Em 2018, foram destinados R$34.350,97 para um total de 59 solicitações. Por intermédio do edital 

interno (Taxa de Bancada), foram apoiados 41 projetos de pesquisa dos docentes da Instituição com recursos para pequenos 

custeios. Além disso, foi instituído o Prêmio de Dissertações e Teses com o intuito de incentivar a qualidade dos trabalhos realizados.

 Merece destaque a adesão da UFSJ à rede Profinit (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para Inovação), proposta pelo Fortec (Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia). 

Foi também encaminhada à Capes a proposta de reestruturação do Programa de Tecnologias para o Desenvolvimento 

Sustentável (PPGTDS), bem como as seguintes propostas de novos cursos de mestrado e doutorado:

 • Mestrado em Comunicação Social; • Mestrado em Ciências Florestais;

 • Mestrado em Música;   • Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente;

 • Mestrado em Filosofia;   • Mestrado em Desenvolvimento, Planejamento e Território;  

 • Doutorado em Psicologia;  • Mestrado Profissional em Engenharia da Computação.
 Já foram aprovados o Mestrado em Filosofia, o Doutorado em Psicologia, o Mestrado em Música e o Mestrado em 

Desenvolvimento, Planejamento e Território. O restante encontra-se em fase de diligência ou ainda não teve resultado divulgado.
A Extensão da UFSJ desenvolveu, por meio de consultas públicas e debates coletivos, ao longo de dois anos (2016 a 2018), e 

finalizou o primeiro Programa de Acompanhamento e Avaliação da Extensão da UFSJ, o qual revê os fluxos, etapas e indicadores 

de avaliação e acompanhamento de projetos e programas nas fases de ingresso e término das ações. Baseado na proposta de 

padronização dos Indicadores Brasileiros da Extensão do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior, o Programa permite que a UFSJ tenha um sistema de banco de dados informatizado, comparativo e analítico, em 

termos de gestão, sobre as dimensões de exequibilidade e aderência às diretrizes extensionistas, bem como possibilita amplo 

acesso e transparência às coordenações de programas e projetos quanto às avaliações, visando um acompanhamento qualitativo.
 Com a conclusão desse objetivo, a Extensão atende o objetivo traçado no Programa de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) 2014-2018, assim como cumpre a obrigatoriedade de publicização dos parâmetros de avaliação e acompanhamento de 

projetos e programas determinada pelo Ministério da Educação na Resolução 007, de 18 de dezembro de 2018.
 As Artes, em um processo de consolidação da Política de 2017, foram legitimadas institucionalmente como indissociáveis 

ao Ensino, Pesquisa e Extensão, no reconhecimento como campo de práticas, saberes e conhecimentos acadêmicos e socialmente 

válidos. Em 2018, a UFSJ criou uma linha de fomento específica, desenvolvendo 27 ações de criação e circulação artística para a 

comunidade interna e realizando seleções remuneradas para o Centro Cultural UFSJ. Concomitantemente ao Inverno Cultural, a 
15UFSJ passa a estruturar ações de longo prazo para as Artes, avançando na concepção de universidade pública.

 Em busca da excelência, foi estabelecida uma política de distribuição de bolsas na Pós-Graduação com base em critérios 

definidos pelo Colegiado de Coordenadores de Programas, tais como número de alunos, demanda e titulações.
 Ainda estão em elaboração a política de Ações Afirmativas na Pós-graduação, a normatização e a revalidação de 

diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras, de acordo com as normas da Capes.
 Também merece destaque a discussão sobre a criação de pools de secretarias de pós-graduação, com previsão de 

implantação inicial no CTAN para 2019, objetivando a melhoria no fluxo de informação e de processos. Além disso, está sendo 

adquirido um software para gestão das atividades da Comissão de Ética de Uso de Animais (Ceua), desenvolvido para ambiente 

WEB, que remove da sua rotina qualquer processo de documentos impressos, visando sustentabilidade, agilidade e segurança.
 Especificamente na área da saúde, foi criada a Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu) e editado 

o Regimento Interno da Comissão de Residência Médica (Coreme) do Curso de Medicina da UFSJ. Esta comissão é 

uma instância auxiliar da Comissão Nacional de Residência Médica e é órgão de assessoria vinculado à Prope que é 

encarregada da Coordenação da Residência Médica no Curso de Medicina. 
 Em 2018 a UFSJ realizou, como habitual, a análise dos processos de abertura de cursos e novas turmas de 

pós-graduação lato sensu, como foi o caso de quatro cursos a distância: Especialização em Ciências Ambientais; em 

Engenharia e Segurança do Trabalho; em Mundos Nativos: Saberes, Cultura e História dos Povos Indígenas; e, 

Promoção da Saúde de Crianças e Adolescentes no Contexto da Educação Básica. Iniciou-se a elaboração da política 

de periódicos da UFSJ e encontra-se em processo de finalização a alocação de recursos para o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional da Editora da UFSJ, no valor de R$119.859,20, destinados a editoração, diagramação, 

divulgação e comercialização dos livros publicados pela Editora, os quais serão selecionados via Edital de Seleção.
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15 Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROEX.pdf
16Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROPE.pdf 
17 Portaria nº 045/2018/UFSJ/PROPE, de 16 de outubro 2018.



 O , que busca fortalecer as ações de permanência do estudante na UFSJ, possui sete objetivos objetivo A2

setoriais e 42 ações setoriais planejadas, das quais 21 foram realizadas até o final de 2018.

 A UFSJ muito se preocupa com a permanência do aluno nos cursos oferecidos. Neste sentido, várias frentes 

são montadas, visando a dar suporte ao estudante. No CCO, por exemplo, foi implantado o Núcleo de 

Desenvolvimento Acadêmico (NDA) com o objetivo de desenvolver ações de atualização/capacitação do corpo 

docente sobre as habilidades relevantes ao ambiente institucional. Existe um serviço de apoio psicológico ao 

estudante, que conta com plantões em função da necessidade dos alunos.

 Ocorrem também rodas de conversa mensalmente, sob a coordenação da psicóloga do CCO, e caminhadas 

semestrais, as quais contam com a participação de servidores, discentes e comunidade externa como público-alvo.

 Essas ações são importantes, mas muitas vezes não suficientes para manutenção de boa parte dos 

estudantes na Universidade. Por isso, a Proae distribui, a cada semestre, aproximadamente 180 novas bolsas de 

permanência para estudantes de toda a Universidade, essencialmente em função da vulnerabilidade social. A 

intenção é elevar este número para 395 novas bolsas na primeira chamada, fechando em cerca de 500 novas bolsas 

ao término da segunda chamada para 2019. O número de bolsas de monitoria concedidas foram 654 em 2018/1 e 

610 em 2018/2. Os monitores voluntários alcançaram a casa dos 260 alunos por semestre.

 Ainda é importante citar que o lançamento de edital, em parceria com a Prope, para distribuição de bolsas de 

iniciação científica com recursos do PNAES, no início de 2017, favoreceu a permanência de alunos na Universidade. 

Assim como a conclusão das obras e posterior implantação do Restaurante Universitário do Campus Dom Bosco, que 

entrou em funcionamento em 2017 e fornece refeições aos discentes que estudam no referido campus.

 

 Em parceria com a Andifes e Fonaprace, foi realizada a V Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos Estudantes 

das Universidades Federais, cujos dados estão em fase de tabulação. A utilização do novo módulo de bolsas do Sipac 
18permitirá um melhor monitoramento/acompanhamento da aplicação dos recursos do PNAES.

 Resta o apontamento de que a UFSJ, por meio da Proen, vem levantando dados de evasão e retenção dos 

cursos, dos quais 6 já foram levantados. Houve regularização das pendências dos grupos PET, o que possibilitou o 

recebimento de auxílios retidos anteriormente. E os recursos destinados à realização de Semanas Acadêmicas foram 

utilizados para realização de 16 Semanas Acadêmicas de cursos de graduação ao longo de 2018.

 Certas ações previstas para 2018 não foram realizadas por razões diversas. Foi inviável a validação eletrônica 

da renda do grupo familiar declarada pelo estudante por meio do acesso à base do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (CNIS), uma vez que exige a interação com plataformas do Governo Federal, uma vez que UFSJ 

não dispõe de tal mecanismo. A transferência do servidor responsável por esse serviço impossibilitou o 

desenvolvimento de calendário anual para realização de eventos. Contudo, foi designado novo servidor para que 

essa ação seja reiniciada.

 Não foi possível concluir o banco de dados de retenção/evasão de todos os cursos de graduação, nem a 

reestruturação do programa de monitoria, além do programa de Tutoria não implementado em razão do número 
19limitado de pessoal.  Ações para incentivo ao intercâmbio foram mínimas em razão da limitação orçamentária. Estes 

aspectos apontados fizeram com que o índice de efetividade do objetivo A2 ficasse na casa dos 50%, do planejado.

A2
Promover e fortalecer ações 

de permanência estudantil
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Figura 12: Restaurante Universitário, Campus Dom Bosco Figura 13: Restaurante Universitário, Campus Dom Bosco
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18 Ver mais em Proae https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROAE.pdf
19 Ver mais em Proen https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROEN.pdf



A3
Consolidar a política de 

Internacionalização da instituição

 O  possui 12 objetivos setoriais, compostos de 81 ações setoriais planejadas, que objetivo estratégico A3

foram realizadas até o final de 2018. 
20 A atual política de internacionalização da UFSJ foi criada em junho de 2018  e foi uma das medidas para 

avaliar o grau de internacionalização da Universidade. As inúmeras e complexas ações planejadas nessa área atingem 

um percentual de efetividade de 53% já ao fim do segundo ano de mandato da atual gestão.

 Existe o desejo, verbalizado ao reitor, de transformação da Assessoria Internacional em Pró-Reitoria, no 

intuito de obter mais autonomia e poder de gestão, o que não foi possível devido às restrições orçamentárias e de 
21recursos humanos, foi sugerida uma mudança gradual, passando primeiramente à Diretoria.

22 Ainda no exercício de 2018, foi instituída a política linguística da UFSJ , também como meio de consolidar a 

internacionalização. Ações previstas neste objetivo são de fluxo contínuo. Treinamentos dos servidores se fazem 

necessários, alguns sendo concluídos e outros ainda a serem realizados. Estão previstos para o ano de 2019 o 

treinamento de uma servidora da Assin na Universidade do Porto, a qual tem expertise em treinamentos para o processo 

de internacionalização, e prevista a oferta de cursos de inglês para servidores dos campi fora de São João del-Rei. Além 

disso, a capacitação será implementada com a criação do Centro de Línguas, prevista para 2019 e realização de um 

workshop durante o IV Seminário de Internacionalização da UFSJ (IV SIN), que será realizado em novembro de 2019.

 A Assin, em 2018, como força de trabalho, contou com: uma Assessora Internacional; uma servidora secretária 

executiva; um servidor assistente administrativo; um funcionário terceirizado e cinco estagiários, o que representa uma 

ampliação no quadro do setor. Foram solicitados técnicos administrativos para representarem a Assin nos campi fora de 

São João del-Rei. Com relação ao espaço físico, foram solicitadas mais quatro salas nos campi fora de São João del-Rei. 

 Já está em andamento a criação da página institucional em versão multilíngue, a atualização do guia do aluno 

estrangeiro, a criação de mapas interativos dos campi e a criação do aplicativo para recepção do aluno estrangeiro, em 

versão multilíngue. Os espaços solicitados ainda não foram disponibilizados, e os servidores (ou terceirizados) para 

atuarem na representação da Assin nos campi fora de São João del-Rei ainda não foram disponibilizados devido ao 

número limitado de servidores e às restrições orçamentárias que dificultam a contratação de terceirizados.

 A UFSJ tem vagas reservadas de moradia estudantil para receber alunos estrangeiros. A sala de convivência 

para o aluno estrangeiro foi solicitada e aguarda a conclusão da redistribuição do espaço físico. Quanto à 

institucionalização do Português para Estrangeiros, a UFSJ tornou-se centro credenciado de aplicação do exame 

Celpe-Bras e teve proposta aprovada para a oferta de curso de português para candidatos ao programa PEC-G – 

PrePEC, sendo que os primeiros alunos chegarão em 2019.

 A visibilidade nacional e internacional da UFSJ é constatada pelo número de acordos internacionais ativos, 

64; além da participação em programas internacionais ou nacionais voltados para a internacionalização, total de 12; 

25 alunos em mobilidade acadêmica; dois programas e uma TED do MEC; e três missões internacionais realizadas.

 Com relação ao Programa Capes PrInt, a UFSJ teve proposta aprovada, mas não recebeu recursos 

diretamente do Programa. Atendendo à solicitação da própria Capes, as universidades que foram contempladas 

com recursos tiveram que escolher outras duas universidades para trabalharem em parceria. A UFSJ foi convidada 

pela Ufla a trabalhar em parceria no âmbito do referido programa. 

 Os catálogos planejados pela Assessoria Internacional ainda não foram atualizados e os vídeos não foram 

desenvolvidos devido à severa restrição orçamentária em 2018. No final do ano, uma proposta de TED foi aprovada 

pelo MEC, mas não houve tempo hábil para realizar as licitações, devido ao encerramento do ano fiscal. Espera-se 

que estes recursos de apoio à internacionalização retornem à universidade no ano de 2019.

 A UFSJ recebeu 37 alunos estrangeiros em 2018, participou de quatro redes e/ou grupos internacionais e 

teve três projetos de extensão com inserção internacional, além de criar sua primeira rede internacional de pesquisa e 
23desenvolver ações e projetos de extensão conjuntos com universidades estrangeiras.

 Integrando o objetivo institucional G5, a UFSJ participou de programas governamentais e de fomento 

voltados à internacionalização. Algumas atividades ainda não foram concluídas porque requerem a aprovação de 

outras instâncias e não houve tempo hábil em 2018.
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20 Resolução do Conselho Superior (Consu), Nº 022, de 11 de junho de 2018, que institui a Política de Internacionalização da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ 
pode ser acessada na página eletrônica da Assin, disponível em: https://www.ufsj.edu.br/assin/plano_e_politicas.php 
21 Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20ASSIN.pdf
22 Resolução do Conselho Superior (Consu), Nº 018, de 14 de maio de 2018, que institui a Política Linguística da UFSJ, pode ser acessada em 
https://www.ufsj.edu.br/assin/plano_e_politicas.php
23 Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROEX.pdf



 

 O desenvolvimento de curso de curta duração em língua inglesa e a oferta de unidades curriculares em 

língua estrangeira não foram realizados devido à falta de tempo hábil.

 No âmbito do programa Brafitec, a UFSJ tem tido dupla diplomação para a graduação em Engenharia 

Mecânica, com o Consórcio de Toulouse.

 Com base no mapeamento dos interesses e proficiência linguística dos docentes da instituição foi criado o 

primeiro Núcleo de Pesquisa NACQUA e foi negociada a participação da UFSJ no Living Lab, em parceria com outras 

instituições mineiras e holandesas.

 Resta apontar que a flexibilização dos currículos já está ocorrendo com as reformulações dos PPCs (Planos 

Pedagógicos de Curso).
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Figura 14: Eventos internacionais em 2018

https://www.gooverseas.com

 Por meio da Assessoria Internacional, a UFSJ participou de duas feiras de internacionalização no exterior e do 

encontro anual do Programa Flagship, nos EUA; participou nacionalmente do encontro anual da Faubai e das 

reuniões do CGrifes e Rede Uniminas; também, por intermédio da Assin, participou das duas maiores feiras de 

internacionalização do mundo: a NAFSA (ocorrida em maio de 2018, na Filadélfia, Estados Unidos) e a EAIE (ocorrida 
24em setembro de 2018, em Genebra, Suíça).

24Leia mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20ASSIN.pdf



A4
Aperfeiçoar o acompanhamento 

e avaliação das atividades acadêmicas 
da UFSJ

 Finalizando o eixo acadêmico, tem-se o , possuindo três objetivos setoriais, dez ações setoriais objetivo A4

planejadas, sendo quatro destas já realizadas ao final de 2018.

 No âmbito da Educação a distância, foram elaboradas pesquisas de acompanhamento dos alunos e de 

tutores, disponibilizadas em plataforma eletrônica e preenchidas mensalmente pelo Núcleo de Educação a Distância 

(Nead). Visando mapear a demanda atualmente existente para cursos na modalidade Educação a Distância, foi 

realizado o levantamento por meio de pesquisa em municípios, via formulário desenvolvido em parceria com as 

Universidades mineiras atuantes no Sistema Universidade Aberta do Brasil. Destaque para a obtenção de mais de 

20.000 respostas.

 Já no âmbito do ensino presencial, houve aprovações de três novas resoluções e atualização de duas 

existentes a respeito de procedimentos e normas de cursos de graduação da UFSJ. A aprovação de Resolução que 

regulamenta os processos de admissão nos cursos de graduação irá permitir melhoria na quantificação dos dados 

institucionais. Foi iniciada, ainda, a implementação do módulo “bolsas de Monitoria” no SIG e realizado 

acompanhamento do Enade para seis cursos de graduação da Universidade.

 

 Algumas reuniões ocorreram para análise de indicadores de qualidade dos cursos, mas ainda não foi 

instituído programa de acompanhamento dos índices, como foi planejado. A implementação do Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) não ocorreu, impedindo atualização de procedimentos acadêmicos. E 

ainda não foi possível determinar discriminadamente o número de discentes admitidos na UFSJ por meio do sistema 

de cotas para negros, pardos e indígenas. O acompanhamento crítico dos indicadores de qualidade e a 

implementação de ações para valorização conceitual dos cursos foram prejudicados em razão de problemas de 

disponibilização de resultados de avaliação de cursos e da revisão de parâmetros avaliativos, ambos pelo Inep.

 Os problemas apresentados explicam, em parte, o índice de efetividade de apenas 40% para o objetivo 

estratégico A4 do eixo acadêmico, abaixo do esperado.
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Figura 15:  Cursos bem avaliados da UFSJ pelo Guia do Estudante, 2018
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5.2 Resultados do Eixo Gestão por Objetivo Estratégico
 Prosseguindo na apresentação das ações mais relevantes, a seguir serão apresentadas ações ligadas aos 

objetivos estratégicos do eixo Gestão. A efetividade no cumprimento das ações do referido eixo está representada no 

Gráfico 09 a seguir. O movimento revela que durante o exercício 2018, para a maioria dos objetivos, a realização das 

ações foi crescente. Os dados indicam a necessidade de maior atenção com o objetivo G5 que teve um decréscimo 

percentual durante o ano e com o objetivo G6 que, apesar da evolução, está com índice inferior aos demais. De toda 

forma, a evolução apresentada, análise associada ao diminuto índice de vulnerabilidade apresentado na seção 

anterior (Gestão de Riscos), sugere que a instituição, assim como no eixo de gestão, reúne boas condições de cumprir 

a maioria das ações planejadas para o eixo.

Gráfico 09: índice de efetividade das ações por objetivo de gestão da UFSJ - evolução

39% 38%

27%

45%

55%

41%
39%

NOVEMBRO 2018

objetivo G1 objetivo G2 objetivo G3 objetivo G4

MAIO 2018 JULHO 2018

27%

38%

43%

objetivo G5

22%

17%

33% 33%

objetivo G6 objetivo G7

51%
54% 54%

51%

35%

27%

54%

 A seguir são apresentados, de forma descritiva e segmentada por objetivo, os resultados do eixo de gestão. 

Cada resultado apresenta as ações setoriais de maior relevância para a instituição. O texto traz também os motivos e 

justificativas que impediram ou limitaram a UFSJ de realizar algumas ações e atividades planejadas para o período. 
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Fonte: PPLAN / UFSJ, 2018



G1
promover o desenvolvimento profissional 

e a qualidade de vida no trabalho

 Iniciando o eixo de Gestão, apresenta-se o , constante de dez objetivos setoriais e objetivo estratégico G1

152 ações setoriais planejadas. Destas, 78 foram concluídas no exercício de 2018.

 A eficiência e eficácia no trabalho passam pelo bom preparo dos servidores. E servidores públicos bem 

capacitados são atores que impulsionam um serviço público de qualidade. A UFSJ vem inserindo ações em seu 

planejamento anual que capacitem seus servidores e que melhorem a qualidade de vida no trabalho. Ainda há muito a 

ser feito, especialmente em estrutura física propícia para o bom desenvolvimento dos trabalhos, mas dentro do que foi 

planejado inicialmente, mais da metade das ações já foram desenvolvidas, chegando à casa dos 51% de efetividade.

 A Progp, como um dos carros chefe desse objetivo estratégico e visando a promover o desenvolvimento 

profissional e a qualidade de vida no trabalho, já concluiu:

  • Implantação do módulo de Capacitação do SIGRH;

  •Reestruturação do programa de integração de novos servidores.

 Para otimizar o acompanhamento do servidor ao longo de sua vida funcional, a UFSJ planejou criar um 

website no portal da Progp com informações necessárias para admissão, o que já foi concluído. Além disso, busca 

elaborar e adotar cartilha com orientações para a vida funcional dos servidores e implantar Assentamento Funcional 

Digital (AFD), ainda em elaboração.

 Como mecanismo para reconhecimento e valorização dos servidores está em desenvolvimento o programa 

de reconhecimento, por meio de medalha e certificado, dos serviços prestados e das melhores práticas no âmbito da 
25UFSJ. Não foi implantado o programa “dar voz ao servidor”, conforme planejado, por fazer parte da Ouvidoria . Já 

houve ações de comemoração da semana do servidor em todos os campi da Universidade.

 O dia de Feira agroecológica, que objetiva, além de proporcionar alimentos saudáveis ao público-alvo, trazer 

uma mudança cultural na alimentação da comunidade UFSJ e fomentar a agricultura familiar na região já foi inserida 

com sucesso. Mas ainda estão em elaboração o Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) e o programa 
26de bem-estar corporal do servidor.
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Figura 16:  Feira agroecológica UFSJ

25 Veja mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20%20OUVIDORIA.pdf 
26 Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROGP.pdf



 A Auditoria Interna, como setorial de apoio à correção das atividades desenvolvidas pela UFSJ, apesar de não 

ter em sua atual estrutura de recursos humanos o cargo de auditor, busca a atualização dos conhecimentos dos 
27servidores ali lotados para alcance de um trabalho de qualidade e de assessoramento aos gestores da UFSJ.

 No CCO, o Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA), aprovado pela Congregação, passou a ser uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento de atualização/capacitação do corpo docente e de técnicos 

administrativos sobre as habilidades relevantes para o ambiente institucional. Foram redefinidas atribuições dos 

servidores, acarretando melhorias no desempenho das tarefas e qualidade de vida no trabalho. Também foram 

realizados eventos com grande participação da comunidade externa que, além da relevância pela comemoração 

pelos dez anos do CCO, proporcionaram a aproximação da universidade com a comunidade.

Ações  do NEAD: 
 Como meio de proporcionar a capacitação, a UFSJ utiliza muitas vezes a Plataforma Moodle para os cursos 

de capacitação promovidos pelo Nead e por outros setores. Dentre os cursos oferecidos, destacam-se:

 • Curso de Gestão de Resíduos;

 •  Curso de Prevenção de Incêndios;

 • Curso de Procedimentos Administrativos Departamentais;

 • Curso de Gramática, Leitura e Interpretação de Textos.

 O anteprojeto de Resolução e a proposta de regulamento interno para constituição da Comissão Interna de 

Saúde do Servidor Público foram elaboradas e encaminhadas para apreciação do Conselho Universitário (Consu), 

porém ainda não foram aprovados.

 Outro importante aspecto trabalhado na UFSJ é o dimensionamento da necessidade de compra de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que se encontra em torno de 40% concluída.

 Foram realizadas oficinas de educação alimentar e nutricional no CAP, CCO, CSL e no CSA, visando à 

promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores. A página do Setor de Apoio ao Servidor foi reestruturada com 

a implementação de informações sobre educação alimentar e nutricional, dicas e receitas.

 Há ainda o trabalho de combate ao sedentarismo por meio de caminhadas ecológicas, possibilitando 

observar o interesse na participação das famílias, e programa de Ginástica Laboral que já possui 60% das subações 

concluídas.

 A Universidade acredita que as ações de capacitação dos servidores devem ser contínuas, uma vez que 

novos procedimentos são implantados pelo governo federal e são editadas instruções normativas que geram 

necessidade de treinamento. A movimentação e a entrada de novos servidores no serviço público também contribui 

para a necessidade do fluxo contínuo de capacitação. As cartilhas para os servidores recém-alocados ainda não 

foram divulgadas, por ser necessário formatar o material didaticamente, mas já foram elaboradas.

 Em 2018, a Semana do Servidor não foi executada, devido a dificuldades orçamentárias decorrentes do 

contexto da política nacional, ao desfalque da equipe de apoio ao projeto, à sobrecarga das atividades e à falta de 
28formalização e discussão tempestiva das propostas.  Assim mesmo, o objetivo G1, como dito anteriormente já 

atingiu 51% de efetividade das ações planejadas.
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27 Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20%20AUDIT.pdf
28 Ver mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROGP.pdf



G2
Reorganizar e aprimorar as áreas físicas 

visando sua manutenção, segurança 
e acessibilidade

 O  é subdividido em 12 objetivos setoriais, compostos por sua vez de 142 ações objetivo estratégico G2

setoriais planejadas, das quais 77 delas foram realizadas em 2018.

 Visando ao aprimoramento da acessibilidade nas áreas físicas da UFSJ, foram realizadas melhorias no acesso 

ao restaurante no CCO, com calçamento da área de acesso, favorecendo o trânsito de alunos e servidores. Foi feita a 

manutenção preventiva nos equipamentos audiovisuais nas salas de aula e finalizados seis laboratórios de pesquisa, 

o que contribuirá para a ampliação dos projetos desenvolvidos. A reorganização do espaço físico proporciona 

melhoria no funcionamento dos setores, acarretando melhoria na execução, eficiência e fluxo de trabalho, bem 

como nas condições laborativas dos servidores. Neste sentido foi alterado o cabeamento da rede lógica do campus, 

ampliando a velocidade da internet e possibilitando a implantação de novo sistema de telefonia, menos oneroso e de 

maior alcance.

 A adequação das áreas físicas da UFSJ também perpassam pela necessidade causada pela reestruturação de 

algumas setoriais, como por exemplo a PPlan, que discute um novo regimento interno abrangendo o novo setor de 

Convênios (criado em 09 de abril/2018) e o Núcleo de planejamento estratégico (Nuplan), ainda não oficializado, 

além de incorporação da Difin à sua estrutura organizacional. Tais mudanças buscam celeridade de processos e, 

apesar de ainda estarem em fase de implementação, já demonstram melhorias nos trâmites administrativos. Como a 

reorganização de boa parte do organograma físico ainda depende de aprovação do regimento interno da PPlan pelo 

Consu, a ação ainda não poderá ser finalizada enquanto não houver a alteração do regimento.

 Prosseguindo com o aprimoramento da área física, destacam-se as seguintes ações realizadas:

 • elaboração do projeto arquitetônico executivo do Restaurante Universitário do CSA. A obra já foi licitada e 

está sendo executada, com previsão de término para maio de 2019.

 •  implantação do Data Center no CSA. Obra concluída com sucesso, proporcionando à UFSJ segurança e 

estabilidade nos sistemas institucionais além de aumentar a disponibilidade dos sistemas e da rede de internet.

 •  elaboração do projeto para arruamento, estacionamentos, calçadas e iluminação externa no Campus 

Dom Bosco, com previsão de término em março de 2019.

 • contratação de empresa para execução da obra da Subestação de energia elétrica do CTAN, sendo que a 

parte de trabalho que cabe à UFSJ já foi concluída, aguardando a Cemig fazer as ligações. A DProb está fazendo a 

revisão dos projetos de prevenção e combate à incêndios das edificações dos campi.
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Figura 17:  Construção do Restaurante Universitário – CSA/UFSJ

 
Fonte: Ascom, 2018



 Por fim, resta destacar a execução da obra de reparação predial, das instalações elétricas, iluminação externa, 

guarita, calçamento e drenagem do CSL, favorecendo a segurança da comunidade interna. No CAP uma obra dessa 

mesma proporção foi realizada em 2018, permitindo entregar à comunidade iluminação geral das áreas externas, 

construção de abrigo para pessoas aguardarem ônibus, foram construídas uma casa de separação de lixo e uma guarita 

que contribuirá com a melhoria da segurança no Campus. A adequação das instalações hidráulicas e ampliação das 

cantinas do CAP, do CCO e do CSL estão com projetos em andamento. Um fator dificultante para conclusão dessas 

demandas é a sobrecarga de ações simultâneas na Divisão de Obras da Universidade que somam também a elaboração 

de projeto de reforma e estruturação do prédio principal, passeios e entorno do CSA e CDB, além daqueles já descritos.

 

 Outra obra importante de 2018 foi o Biotério, que disponibilizou à comunidade acadêmica um novo espaço 

para atender melhor à atual demanda da UFSJ. Com oito salas, lavanderia, salas de estoque e eutanásia, será possível 

aumentar a criação em até três vezes. O biotério fornece animais para os departamentos de Medicina, de Ciências 

Naturais, de Engenharia de Biossistemas, e para todos os cursos do Campus Centro-Oeste Dona Lindu.

 Destaque para a doação do Parque do Gafanhoto para a UFSJ, localizado na cidade de Divinópolis. O processo de 
29doação tramita pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e ainda não foi concluído.  Em 2018 a UFSJ recebeu em regime de 

comodato o prédio do NIA, conforme publicado no DOU de 26 de outubro de 2018, seção 3, página 6, pelo período de 5 anos.

 A Universidade, sempre que possível, e considerando as especificidades de cada local, busca replicar as 

ações desenvolvidas nos campi da UFSJ como forma de uniformizar e padronizar os serviços. Assim, todas as ações 

são tratadas de uma forma mais ampla e tecendo políticas de gestão de segurança e tráfego institucional para 

implementar os sistemas de sinalização visual dos espaços físicos e das edificações de modo a facilitar o acesso às 

dependências e melhoria do fluxo na circulação das vias e dos estacionamentos nos campi.

 Um desafio a ser esclarecido quando se mede o nível de efetividade de algumas ações na UFSJ é o perfil multicampi da 

instituição. Isso porque em algumas ocasiões uma ação planejada para os seis campi pode estar concluída na maioria deles, mas 

o fato de restar um único campi sem a execução, deixa a ação com o status de não concluída, o que obriga uma visão relativa 

quando se analisa o índice de efetividade deste objetivo estratégico G2. Apesar dessa situação, havia para este objetivo, até o 

final de 2018, um dos maiores índices de efetividade do eixo de gestão, atingindo os 54%.

 Visando a aumentar a segurança institucional já foi implementado um projeto piloto para controle de acesso 

de veículos e de estacionamento no CSA, o que facilita o fluxo de pessoas e de veículos de modo mais seguro. No 

CTAN e no CDB foi realizado um pré-cadastramento dos veículos.

 A Universidade ainda tem um deficit de identificação dos prédios e setores da instituição, uma vez que está 

em plena modificação, tornando a ação complexa, pois deve-se levar em conta a estrutura física de cada prédio, 

Campus e suas respectivas restrições.

 Outro essencial projeto desenvolvido tem relação com uma consultoria realizada para verificação da solução 

geotécnica de contenção da erosão no CAP. Foi realizado o levantamento planialtimétrico no terreno e contratada 
30empresa para execução de sondagem a percussão.
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Figura 18: Passeios e entornos de prédios do CDB

29 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROAD.pdf
30 Para ver mais acesse: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROAD.pdf



 O  possui um número reduzido de objetivos setoriais. Totaliza dois ao todo, objetivo estratégico G3

compostos de 13 ações setoriais planejadas, das quais sete se foram realizadas no exercício de 2018.

 De 2017 a 2018, a UFSJ realizou diagnósticos e consultas públicas presenciais em todos os campi a fim de 

estruturar a primeira proposta de Política de Acessibilidade e Inclusão. Finalizada e encaminhada ao Conselho 

Universitário ao final de 2018, a Política visa atender as exigências da legislação no que se refere à garantia de acesso 

e permanência de pessoas com diferença funcional (deficiência) na Universidade. O documento ainda objetiva 

orientar, analisar e avaliar as condições de acessibilidade na UFSJ.

 Em paralelo à proposta de normativa, a UFSJ desenvolveu, em 2018, mapeamentos e intervenções para 

assegurar parte da acessibilidade arquitetônica, tais como rampas, pisos podotáteis e adaptações nas instalações 

sanitárias, apesar das restrições orçamentárias e de recursos humanos especializados, outro problema crônico da 

UFSJ, haja vista seu corpo técnico-administrativo reduzido.

 

 

 Trata-se de uma tarefa de alto grau de complexidade e que demanda mão de obra qualificada e 

especializada. O fato desta Universidade ser composta de muitos prédios antigos, sem acessibilidade, dificulta a 

efetivação do objetivo estratégico e resulta em um árduo e longo trabalho condicionado à disponibilidade 

orçamentária para contratação das obras. O índice de efetividade encontra-se em percentual superior a 50%, 

porém, não pode escapar da análise que a metade faltante para conclusão do objetivo possui nível de dificuldade 

bastante superior à primeira parte.

G3
Garantir a inclusão e valorização 

de pessoas com diversidade funcional
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Figura 19:  Rampa de acessibilidade no CSA/UFSJ
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 Por sua vez, o  possui 14 objetivos setoriais, 168 ações setoriais planejadas, sendo que 85 dessas objetivo G4

ações setoriais foram realizadas em 2018, contando com um índice de efetividade de 51%.

 A UFSJ vislumbra colocar em prática sua reestruturação administrativa. Para isso, vem moldando uma 

estrutura que possibilite uma melhor gestão das diferentes frentes. Iniciou-se em 2017 um ciclo de estabelecimento 

e acompanhamento de objetivos Institucionais. Nomeado Planejamento Estratégico Setorial (PES), este ciclo teve 

como objetivo implementar e desenvolver o planejamento das unidades da UFSJ. Em 2018 o ciclo foi aprimorado e, 

tendo por base os eixos estratégicos da Instituição, a PPLAN, juntamente com as demais unidades administrativas, 

definiu as ações principais, as quais culminam na prestação de contas anual ao TCU.

 De modo resumido, as ações abarcadas pelo PES, englobam: definição do modelo e cronograma de 

implantação do PES UFSJ; plenárias com as setoriais para apresentação do PES; acompanhamento do Núcleo de 

Planejamento junto às setoriais visando a proporcionar apoio na elaboração dos PES, bem como controle das ações 

planejadas; elaboração de relatórios periódicos voltados à direção máxima da instituição.

 Prosseguindo com a reestruturação, na UFSJ foi iniciada uma revisão da sua atual política de Comunicação. 

Tomando por base exemplos bem-sucedidos de outras instituições de Ensino Superior, a Universidade vem 

discutindo as modificações necessárias para atendimento à nova realidade da comunicação institucional, visando 

adequar a normatização ao contexto atual. Ainda não foi possível a concretização dos trabalhos, tendo em vista que 

tem fluxo contínuo, contudo foi dado um importante passo para a reformulação das políticas de comunicação em 

consonância com a necessidade de reestruturação administrativa.

 Nesta alçada, cabe apontar algumas importantes contribuições para o mapeamento e definição das 
31políticas de fluxo de processos que as setoriais da UFSJ vem desenvolvendo, dentre as quais destacam-se:

 • Revisão/readequação dos processos de contratação dos serviços terceirizados diversos e Seguro de Vida Estudantil;

 • Capacitação dos gestores e fiscais de contratos, ainda não realizada totalmente, mas prevista no Plano 

Anual de Capacitação da Progp;

 • Elaboração de manuais de utilização do sistema Sipac por usuários externos à Proad e treinamento de 

usuários internos sobre manuseio correto dos respectivos módulos.

 Foram elaborados e disponibilizados na página eletrônica da UFSJ diversos vídeos que explicam à 

comunidade como utilizar as ferramentas do sistema Sipac. Já se encontram em pleno funcionamento os módulos 

das áreas de patrimônio, compras, transporte e contabilidade. O módulo “bolsas” já foi concluído em uma pró-

reitoria e está em fase implantação em outras duas, porém, existe dificuldade na implantação do módulo de 

“infraestrutura”, já que a Universidade enfrenta falta de mão de obra para operacionalizar o sistema. A Progp já foi 

acionada em virtude da situação, mas até o momento ainda não foi possível atender a solicitação. O NTinf mantém 

continuamente o diálogo para solução dos eventuais problemas que surgirem nos módulos já implementados.

 De modo a facilitar e esclarecer o fluxo de processos internos na Instituição, havia previsão de elaboração de 

manuais de procedimentos, dos quais já estão concluídos os seguintes:
32

 • Manuais sobre manutenção e transferências de bens patrimoniais.
33 • Manuais sobre requisição de materiais de almoxarifado.

34 • Manual sobre transporte oficial.
35 • Manual de Contabilidade.

 A reestruturação administrativa ainda perpassa por avaliações frequentes sobre as áreas de limpeza e 

manutenção predial, compreendendo ações como: levantamento das necessidades de limpeza dos ambientes, 

visando detectar peculiaridades, avaliar a implantação da limpeza mecanizada e com equipamentos que tragam 

ganhos de produtividade e economia de materiais de limpeza e de pessoal. Além, disso citam-se outras ações que 

estão em andamento ou mesmo já concluídas, visando a desenvolver a reforma administrativa da área de limpeza e 
36manutenção predial:

 • Liberar o módulo de Requisição de Manutenção via Sipac;

 • Estruturar o Setor de Serviços Gerais com mais servidores de perfil administrativo e implantar equipes 

completas de manutenção predial nos campi Dom Bosco e Tancredo Neves, tornando-os autônomos em relação ao 

Campus Santo Antônio;

 • Elaborar plano de manutenção preventiva das instalações prediais e aperfeiçoamento dos contratos 

existentes para atender de modo mais preciso a demanda.

G4
Promover a reestruturação administrativa 

com o mapeamento e definição das 
políticas de fluxos de processos
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31 Saiba mais em //ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20CCO.pdf
32 Para saber mais e ter acesso aos manuais, utilize este endereço: https://ufsj.edu.br/dimap/manuais_sepat.php
33 Ver manuais em: https //ufsj.edu.br/dimap/setor_de_almoxarifado.php
34 Ver manuais em: https://ufsj.edu.br/dipre/transporte.php
35 Disponível em: https://ufsj.edu.br/difin/manuais.php
36 Para saber mais acesse: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROAD.pdf



 Crucial o apontamento de que a falta de pessoas para a utilização do módulo “infraestrutura” é um grande 

desafio a superar numa realidade de uma universidade com um dos maiores RAT (Relação Aluno/Técnico 

administrativo) entre as universidade federais. Importante acrescentar ainda que o objetivo Institucional G4 é um dos 

que contemplam o maior número de ações, o que exige grande volume de trabalho para que o índice de efetividade 

seja alto. São citadas abaixo outras ações, que foram consideradas mais preponderantes para a efetividade do 

objetivo proposto, especialmente vislumbrando melhorar o quesito segurança:

  • Aperfeiçoamento de termos de referências das mais variadas áreas e setores e campi;

  • Implantação de sistema de monitoramento eletrônico no CAP e CCO e revisão da jornada dos seguranças;

  • Mapeamento CTAN, CDB e CSA e estabelecimento de parcerias com Instituições de segurança públicas e privadas;

  • Realização de pesquisa de satisfação do serviço de vigilância, por Campus, com o intuito de mensurar a 

qualidade dos serviços, apurando também críticas, sugestões e áreas que necessitam de maior atenção da vigilância;

  • Elaboração de cartilha com dicas de segurança, implementação de projeto de combate a incêndio e de 

iluminação externa.

 Resta esclarecer que em 2017 foi criado o Setor de Segurança e, com o apoio deste, a maior parte das ações 

já foram concluídas ou são de fluxo contínuo. Porém, algumas ações que envolvem equipe multiprofissional e 

mobilização da comunidade são dependentes de um tempo maior para efetivação.

 O trabalho de Auditoria Interna (Audit) tem sido um fator positivo no sentido de assessorar a Reitoria da 

Universidade quanto aos aspectos relacionados à economicidade, eficiência e eficácia dos procedimentos adotados. 

A Auditoria Interna tem desenvolvido as atividades de acordo com as metas estabelecidas e, dessa forma, tem 

cumprido o objetivo de identificar as principais falhas e propor a mitigação dos riscos delas decorrentes, por meio das 
37recomendações apresentadas aos gestores das áreas avaliadas .

 O anteprojeto da nova Resolução interna da Ouvidoria está sendo redigido com base na Lei nº 13.460, de 26 
38 39de junho de 2017 , bem como na Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018 . Já foi realizado um estudo 

sobre as referidas normas e o anteprojeto está sendo redigido.

 No âmbito da educação a distância oferecida pela UFSJ, para um bom suporte administrativo, houve 

necessidade de contratações de pessoal para as atividades do Nead no oferecimento de cursos. Sempre existe a 

cooperação da Ascom na divulgação dos eventos e trabalhos desenvolvidos pelo Nead, além disso, foram criados os 

meios de divulgação: Boletim impresso enviado a todos os polos e setores da UFSJ, canal de youtube, perfil em 

diferentes redes sociais, além da criação de um setor de comunicação para atuar de forma mais presente no processo 
40de divulgação e produção de material audiovisual , favorecendo os fluxos de processos e de comunicação. Além 

disso, foi lançada a revista de Educação a Distância (Re@d), em novembro de 2018, com intuito de divulgar as 

pesquisas e estudos realizados nos cursos a distância da UFSJ e de outras instituições, promovendo o intercâmbio do 
41conhecimento produzido por pesquisadores do Brasil e do exterior.

 Há sempre o cuidado de mensuração, via solicitação aos Coordenadores de Cursos de Graduação e 

Especialização, de despesas para os cursos, as quais servem de parâmetro nas tomadas de decisão em relação a 

priorização das ações e a distribuição de recursos recebidos, fazendo um elo com a gestão participativa e transparente.

 Para conseguir a reestruturação das normas, procedimentos e fluxos de trabalho, exemplo interessante foi o 

adotado pela Progp, que buscou direcionar a atenção dos envolvidos para a elaboração e alimentação de planilha 

eletrônica, com vistas a instigar os servidores a refletirem sobre as atividades que executam em seus setores, 

favorecendo o compartilhamento de experiências e, de certa forma, obtendo uma maior integração entre as equipes. 

Foi realizado o levantamento de processos de cada atividade realizada nos setores, a relação de fluxos com seus marcos 

iniciais e finais e a correlação das atividades entre unidades da Progp.

 Devido ao grande volume de atividades desempenhadas a ação demanda tempo e envolvimento de toda a 

equipe, o que causa dificuldade devido aos riscos envolvidos resultantes das rotinas atribuladas, demandas extras e 

falta de pessoal, conforme mencionado na seção Gestão de Riscos e Controles Internos.

 Outro aspecto importante quando se fala de reestruturação administrativa é a criação de pools de secretarias 

de pós-graduação, que está sendo amplamente discutida entre a Prope, a Progp e os programas de pós-graduação, 

com previsão de implantação inicial no CTAN para 2019. Simultaneamente, foi realizado o Workshop com secretários 

de programas, além de outras ações que se destinam à melhoria da política de comunicação, e o atendimento às 

demandas apresentadas pelos órgãos de controle internos e externos.
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37 Saiba mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20%20AUDIT.pdf 
38 Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.
39 Estabelece orientações para a atuação das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal para o exercício das competências definidas pelos capítulos III e IV da Lei 13.460.
40 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20NEAD.pdf
41Veja mais no site da revista Re@d em: https://www.nead.ufsj.edu.br/revista/index.php/home

 A UFSJ, através da Prope, realiza continuamente a gestão de bolsas de pós-graduação stricto sensu, de 

bolsas de Iniciação Científica e apoia as comissões de ética, de uso de animais e de residências.
42 Foi criada a Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu)  da UFSJ, órgão de assessoria vinculado à 

43 Prope, e aprovado o seu Regimento Interno. Foi também modificado o Regimento Interno da Comissão de 

Residência Médica (Coreme) do Curso de Medicina da UFSJ, que está encarregada de assessorar a Coordenação da 
44Residência Médica no Curso de Medicina.

 As diversas ações descritas até aqui colaboraram para que o percentual de efetividade, relativamente alto, 

deste objetivo fosse atingido. Uma significativa contribuição foi dada pelas ações desenvolvidas pelas unidades da 

PPlan que se propôs a manter as ações previstas para 2017, executar outras previstas para 2018 e realizar as ações 

ditas “contínuas” dentro da Universidade. A característica peculiar e abrangência do objetivo proposto demandou 

de todos os setores da pró-reitoria ações que pudessem contemplá-lo. O Núcleo de Planejamento (Nuplan) cuidou de 

acompanhar a logística institucional, visando ao cumprimento dos prazos pelas setoriais para elaboração deste 
45Relato Anual de Gestão a ser enviado ao TCU.

 Cabe menção ao fato de ter havido aprimoramentos do controle de despesas da UFSJ, com 

acompanhamento das contas no Simec e elaboração da proposta orçamentária enviada para o Conselho Diretor 

(Condi). Foram definidos ajustes e remanejamentos orçamentários para o exercício 2018 e redefinidos o controle e 

acompanhamento da vigência dos contratos.

 No decorrer do ano de 2018, mais precisamente em abril, foi criado o Setor de Convênios e Apoio a Projetos 

(Secap), culminando na readequação dos modelos de documentos, implantação do controle de tramitação dos 

processos e atualização do sítio eletrônico. Fatores limitantes como questões orçamentárias e déficit de pessoal 

influenciaram negativamente para a realização destas ações, além do desafio enfrentado por este recém-criado setor 

de se estruturar ao mesmo tempo em que realiza seus trabalhos cotidianos, de grande volume. A saída de uma 

servidora para outra Instituição deixou somente uma servidora, causando forte impacto no cumprimento das ações 

previstas.

 Algumas ações propostas ainda não foram desenvolvidas dentro da PPlan por dependerem de ações de 

outras setoriais da UFSJ, o que vem sendo acompanhado. Mesmo assim, mais de 50% das ações previstas para o 

objetivo estratégico do eixo de gestão já foram concluídas.

42 Resolução Nº 014/CONSU/2018. 
43 Resolução Nº 026/2018/CONSU. 
44 Para saber mais, veja em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROPE.pdf 
45 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20%20PPLAN.pdf



G5
Desenvolver a gestão orçamentária

de forma transparente e participativa

 Destacado objetivo que a UFSJ se propõe a alcançar é o de gerir seus recursos orçamentários de forma 

participativa e transparente, desde o planejamento do orçamento até a execução dos recursos. Este objetivo 

estratégico ( ) possui: 13 objetivos setoriais, 20 ações setoriais planejadas e sete ações setoriais realizadas ao final G5

de 2018. Seu índice de efetividade está na casa dos 35%. Pode-se dizer que o uso racional do orçamento faz parte da 

rotina da administração, sendo todas as demandas de recursos analisadas criteriosamente, visando à sua otimização, 

priorizando áreas essenciais da Instituição.

 O percentual de efetividade de 35% se mostra baixo devido ao fato de que a UFSJ baseia-se 

preponderantemente em dados históricos para a distribuição dos recursos internamente, e as ações para modificar 

este cenário então sendo desenvolvidas, tramitando em várias instâncias decisórias da Instituição, mas ainda não 

concluídas. Deve ser considerado o fato de que uma gestão participativa tende a ser mais lenta que uma gestão 

centralizada, o que de certo modo explica o baixo índice de efetividades para este eixo.

 O uso racional do orçamento, especialmente de custeio, é um importante objetivo a ser perseguido pela 

Universidade, dentre os quais merecem atenção a utilização de transporte, diárias e passagens aéreas, material de 

consumo e suprimento de fundos. Para tanto, busca-se a realização de uma fiscalização efetiva dos contratos, com 

destaque àqueles que detém mão de obra terceirizada de serviços continuados e foi realizada uma campanha de 

conscientização de docentes, discentes e técnicos administrativos em relação a economia de água, de energia 

elétrica e de utilização consciente de insumos e equipamentos de trabalho.

 A UFSJ também preocupa-se com a sustentabilidade, realizando em algumas de suas unidades, a exemplo o 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu, o reaproveitamento da água dos destiladores dos laboratórios para a limpeza dos 

carros oficiais e outras atividades de limpeza, gerando economia; e a implantação do uso de caneca nas 

dependências do campus, que além da redução de gastos proporcionou a redução do impacto ambiental.

 Na busca pela sustentabilidade orçamentária para a oferta de ensino, o Nead participa de editais de 

financiamento de projetos de cursos de especialização, lançados pela Capes e Universidade aberta do Brasil (UAB).

 A UFSJ vem trabalhando no último ano no desenvolvimento da nova matriz de distribuição interna de 

recursos. A atual metodologia de distribuição se mostra insustentável e pouco moderna para a realidade 

Institucional. Ações iniciais de elaboração das matrizes de departamentos e coordenações já foram efetivadas e estão 

em fase de submissão à Congregação, conforme previsão. Posteriormente, serão apresentadas as matrizes para 

comunidade, buscando a transparência e gestão participativa por meio de audiências públicas para escolha de ações 

prioritárias anuais.

 Alguns fatores limitantes devem ser considerados para a implementação das novas matrizes de distribuição 

interna de recursos, a saber: problemas de logística e necessidade de introdução gradual da aplicação da matriz, haja 
46vista que haverá alteração direta do montante de recursos recebido por cada departamento e coordenação.

 Dentre as ações que buscam fortalecer uma boa gestão orçamentária, além da reforma administrativa já 

trabalhada no Objetivo Institucional G4, cabe a implantação de um sistema informatizado de controle das 

requisições e autorizações dos pagamentos, o que está sendo realizado, juntamente com a elaboração dos manuais 

e regimentos. Destaque para conversa iniciada com a alta gestão da Universidade sobre viabilidade da transferência 
47da Divisão de Finanças (Difin) da Proad para a PPlan, o que contribuiria para celeridade aos processos.  Outros 

controles vêm sendo inseridos como a implantação do módulo bolsas do Sipac, contribuindo para uniformização dos 

pagamentos de bolsas e reduzindo os riscos de ocorrências de pagamentos duplicados e/ou indevidos.
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46 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20%20PPLAN.pdf
47 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROAD.pdf



 Outro importante objetivo estratégico traçado pela UFSJ diz respeito ao fluxo de comunicação 

organizacional. Trata-se do , que possui: dez objetivos setoriais, 49 ações setoriais planejadas objetivo estratégico G6

e 13 ações setoriais realizadas ao final de 2018.

 Uma instituição, para ser bem gerida e alcançar os fins propostos, deve promover constante aperfeiçoamento em 

seus meios de comunicação, tanto internos quanto externos, de modo a bem atender os diferentes públicos. A TV UFSJ é 

uma importante ferramenta de divulgação da produção científica nesta Instituição como ação contínua da Assessoria de 

Comunicação Social (Ascom), a qual prioriza o audiovisual como meio de divulgação, melhorando o engajamento nas 

redes sociais em relação à busca de informações da comunidade pela produção acadêmica e científica da UFSJ.

 Nota-se que esta forma de comunicação estimulou o interesse do público, observado pelo crescimento no 

número de acessos às páginas administradas e pelo feedback positivo recebido pela Ascom. Criou-se um canal digital 

específico para notícias da UFSJ, onde são publicadas, semanalmente, as principais notícias pela UFSJ, aplicando-se 

uma visão editorial do que mais tem destaque para a comunidade externa. Há, ainda, o boletim interno, que 

diminuiu o volume de e-mails encaminhados diariamente aos servidores, reunindo em um só disparo todos os 

conteúdos necessários ao conhecimento da comunidade interna.

 O cenário político-econômico causou a interrupção do processo de transformação da TV UFSJ em canal aberto e 

da criação da Rádio UFSJ, aprovadas em 2016. Apesar disso, a Universidade continua produzindo conteúdo de divulgação 

audiovisual, veiculado na WebTV da instituição e em diversos outros meios. Mas estas dificuldades proporcionaram um 

índice de efetividade abaixo do esperado para o objetivo, o qual apresenta o menor percentual para o eixo: 27%.

 

 

 Visando a reverter este quadro, já está em elaboração o projeto de criação da Superintendência de 

Comunicação, órgão interno que visa permitir uma gestão estratégica e integrada das diversas faces da comunicação 

organizacional, oferecendo um atendimento mais ágil e padronizado, abarcando a realidade multicampi.

 As ações que visam à melhoria da comunicação organizacional são hoje um dos maiores focos da UFSJ. As redes sociais, 

em pleno funcionamento, o mural eletrônico e os aplicativos de notícias, se tornaram grandes aliadas dos usuários na obtenção de 
48informações de seu interesse. A UFSJ ainda não conseguiu implementar todos por questões operacionais, técnicas e orçamentárias.

 As ações de extensão também são uma forma de aproximação da Universidade com a comunidade. Soma-se a 

isto o programa de visitações e recepções à UFSJ, que surgiu mediante solicitações constantes de escolas interessadas em 

trazer seus alunos para conhecer a estrutura da Universidade. A proposta será apresentada à Reitoria e à Pró-Reitoria de 

Ensino de Graduação (Proen), com previsão para ser executada já em 2019.
49

 Essencial canal de comunicação entre a Universidade e a comunidade externa, a Ouvidoria  da UFSJ vem 

trabalhando na reformulação da Carta de Serviços ao Usuário, que deve ser adequada aos termos da Lei nº 13.460, de 26 
50de junho de 2017 . Paralelamente será realizado cadastro da reestruturação do organograma institucional no Sistema de 

Informações Organizacionais (Siorg), uma vez que os dois trabalhos referem-se às atribuições dos setores da Instituição e 

aos serviços prestados por eles. A Ouvidoria estabeleceu em seu Plano de Trabalho Anual de 2018 a elaboração e 

publicação de Relatórios Trimestrais de Atividades, com o intuito de organizar e interpretar as diversas manifestações 

recebidas em seus sistemas e também como ferramenta de planejamento de trabalho. No entanto, com base no que 

estabelece a Lei nº 13.460, de 17 de junho de 2017, o setor optou pela confecção de um único relatório anual ao invés de 

relatórios trimestrais, o qual está sendo confeccionado com as manifestações recebidas de janeiro a dezembro de 2018.

 Visando tornar mais transparente e aperfeiçoar o fluxo de comunicação organizacional e de pessoas, a 
Progp está implementando o Banco de Movimentação de Pessoas para dar visibilidade às ações e informações da 
área de pessoal e compartilhar experiências e projetos no âmbito de Recursos Humanos. Ainda está em elaboração, 
mas salienta-se que o sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) contém um módulo para 
movimentação de pessoal, o que torna desnecessária a contratação de pessoal para elaboração de sistema próprio.

 Está sendo reestruturada a página eletrônica relacionada à Gestão de Pessoas. A forma de acesso e a 
distribuição das informações foram alteradas, porém o volume de informações a serem atualizadas na página é 
grande e deve ocorrer continuamente. Deve-se destacar que algumas subações foram condensadas de modo a 

51utilizar o módulo de comunicação do SIGAdmin para direcionar as informações da Progp ao público-alvo .

G6
Aperfeiçoar os fluxos

de comunicação organizacional
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Figura 20:  TV UFSJ Fonte: https://www.youtube.com/tvufsj

48 Saiba mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20ASCOM.pdf 
49 Veja mais em https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20%20OUVIDORIA.pdf 
50 Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.
51 Para saber mais acesse: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20PROGP.pdf

https://www.youtube.com/tvufsj


G7
Promover a governança dos sistemas

e infraestrutura de tecnologia 
da informação

 O  possui: 19 objetivos setoriais, 59 ações setoriais planejadas e 32 ações setoriais realizadas ao objetivo G7

final de 2018.

 No intuito de obter a governança de seus sistemas, a UFSJ vem utilizando o Sipac, sistema que tem permitido 

o acompanhamento das recomendações da Audit de modo informatizado. Assim, o monitoramento das 

providências pactuadas pelos gestores foi facilitada, com a realização das demandas solicitadas pelo TCU realizadas 

também via Sipac. Cabe esclarecer que do ponto de vista da gestão, as prorrogações de prazos solicitadas pelas 

unidades para atendimento das recomendações propostas pela Auditoria Interna, tem sido um fator dificultador no 

acompanhamento. Apesar disto, na contramão do que se esperava, este objetivo estratégico apresenta um dos 

maiores percentuais de efetividade do eixo, atingido 54%. Cabe mencionar ainda que o módulo “Auditoria e 

Controle”, do Sipac, apresentou algumas falhas em sua implantação, as quais exigiram dedicação extra da Audit 

conjuntamente com o NTINF, o que culminou em soluções razoáveis sem o acréscimo de novos custos do contrato 
52com a empresa SIG.

 Como forma de modernizar a infraestrutura de tecnologia da informação e favorecer a comunicação 

interna e externa com a comunidade onde a UFSJ está inserida, o Nead participou de Editais para captação de 
53recursos  e montou o estúdio para criação de material audiovisual, com a inclusão de pessoal especializado para 

realização das atividades demandadas. Também vem trabalhando na realização de pesquisas, encontros e eventos 

com os discentes para implantação de estratégias pedagógicas inovadoras utilizando novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs).

 Existem algumas necessidades da UFSJ ainda pendentes de encaminhamentos, como a execução da 

reforma/construção de novas instalações para o Datacenter Primário; aquisição do datacenter secundário; 

especificação e projeto da redundância de comunicação; melhoria da velocidade de acesso à Internet; contratação 

dos serviços junto à Rede Nacional de Pesquisa (RNP); obras de infraestrura de rede em todos os campi da UFSJ; 

aquisição de câmeras de segurança e telas para monitoramento com conexão para armazenamento das imagens 

capturadas em um servidor isolado e protegido, entre outras que estão sendo planejadas.

 Ainda há o planejamento que busca a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica nos campi 

da UFSJ em São João del-Rei e criação de um software para gerenciar a base de dados, que contém os dados de toda 

a universidade. Está em andamento a implantação do projeto piloto da central de serviços do Núcleo de Informática 

para atendimento de toda a Universidade, tanto para público interno quanto externo. Porém, não será possível a 

continuidade imediata em virtude de falta de recursos humanos. Está sendo implementado o serviço chamado de 

Fone@RNP para melhoria da comunicação institucional e a custos moderados de utilização. Trata-se de um serviço 

de telefonia via internet, que existe uma Comissão em Telefonia que estuda as diretrizes para expansão dos serviços.

 Por fim cabe esclarecer que algumas ações previstas, apesar de não concluídas, estão com um elevado 

percentual de execução, tais como:

 •  implantação do Sistema Sipac – implantados 90% dos módulos;

 •  implantação do Sistema Sigrh – implantados 95% dos módulos;

 •  implantação do Sistema Sigaa – iniciada a implantação do módulos Stricto Sensu, Diplomas e Lato Sensu
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Figura 21: Sistemas Sipac e SIGRH

 Portanto, a apresentação deste objetivo estratégico fecha 2018 com o índice de efetividade em 54%, 

podendo ser considerado bastante satisfatório e dentro do que foi planejado.

52 Leia mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20%20AUDIT.pdf 
53 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20NEAD.pdf



Quadro 04: Resultados dos indicadores da decisão TCU 408/2002

5.3 Indicadores primários e indicadores de decisão
 Os resultados apresentados nesta seção demonstram quanti e qualitativamente quais foram as 

ações que contribuiram para a UFSJ atingir seus objetivos. Além disso a UFSJ realiza o monitoramento 

anual de indicadores, conforme deliberações do Tribunal de Contas da União. Por meio desses indicadores 

a instituição toma decisões estratégicas, pois estão relacionados diretamente com a atividade fim, 

trazendo consequências e impactando as áreas administrativas, de pessoal e orçamento.

277.384.322,35

Indicadores 
primários

865,50 

Quadro 03:  Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002

Exercício

2018 2017 2016 542015

261.577.698,23 56234.881.497,99

552014

165.136.506,58217.487.613,01

Número de 
Professores Equivalente

Custo Corrente sem HU

864,38

11.467,50 AG
aluno de graduação

919
APG 

aluno de pós-graduação

35
AR

aluno de residência

18.815
AGE

aluno de graduação

9.450

1.838
APGTI aluno de pós-graduação 

em tempo integral

70
ARTI aluno de residência 

em tempo integral

847 829,50 708,50 685,50

Número de Funcionários
Equivalentes sem HU 927 963,75 975,70 998,70

11.806 11.772,50 11.507,50 11.509,50

868

27

19.830

10.333

1.736

54

841

26

18.330

9.327

1.682

52

715

13

19.801

9.965

1.430

26

617

13

15.178

7.526

1.234

26

AGTI aluno de graduação
em tempo integral

13.542,17

Indicadores 
Decisão

13,12

Exercício

2018 2017 2016 572015

12.098,88 10.523,66 

582014

10.046,1110.231,34Custo Corrente sem HU/ 
Aluno Equivalente

13,14

0,99

0,82 

0,07

3,55

4,51

55,12%

14,31 13,33 16,14 12,82

Aluno Tempo Integral 
Funcionário Equivalente sem HU 13,08 11,48 11,71 8,80

1,09 1,16 1,38 1,46

0,88

0,07

3,52

4,48

63,57%

0,79

0,07 

3,43

4,21

57,53%

0,87

0,06

3,46

4,40

61,13%

0,65

0,05

3,48

4,41

50,08%

Aluno Tempo Integral
Professor Equivalente

Grau de Participação 
Estudantil (GPE)

Grau de Envolvimento Discente 
com Pós-Graduação (CEPG)

Conceito Capes/MEC
para Pós-Graduação

Índice de Qualificação do 
Corpo Docente (IQCD)

Taxa de Sucesso na Graduação 
(TSG)

Funcionário Equivalente sem HU 
Professor Equivalente

12.098,88

Indicadores 
Decisão

Quadro 05: Análise crítica dos indicadores da decisão

Exercício

2017 2018 %

13.542,17 11,9
Custo Corrente sem HU 

Aluno Equivalente

Exercício Variação
Motivo da Variação Apresentada

 A variação deste indicador está relacionada ao 
aumento dos preços decorrentes de pressão inflacionaria, 
aumento de demandas para o devido funcionamento da 
universidade e redução do número de alunos de graduação 
equivalentes. Para tanto, consideramos que o Índice de Preços 
ao Consumidor Semanal (IBRE/FGV) encerrou o ano de 2018 
com alta de 4,32%. Portanto, considerando que as despesas 
correntes sofrem o impacto com serviços com predominância 
de mão de obra estes justificam a variação deste indicador. Por 
outro lado, o número de alunos de graduação equivalentes 
reduziu em 5,12%. Outro fator motivador da variação foi o 
aumento aproximado nas despesas de aposentadoria de 
11,2%, pensões de 15,2%, sentenças judiciais de 108%, 
pessoal cedido de 39,5% e com pessoal afastado de 6,2%.

 A variação positiva apresentada ocorreu 
principalmente pela redução do número de funcionários 
equivalentes. Entretanto, vale ressaltar que a melhoria deste 
indicador também pode ser compreendida como um risco. 
Houve uma redução aproximada de 1,8% dos servidores do 
quadro efetivo e de 13,18% de funcionários contratados. A 
falta de contratação de servidores públicos associada às 
restrições orçamentárias geram riscos para a continuidade do 
atendimento da sociedade e para com a qualidade de vida no 
trabalho. A efetivação de um cenário de médio e longo prazo 
de redução contínua do número de funcionários equivalentes 
pode causar problemas no funcionamento da universidade.

 A variação apresentada se deve principalmente à 
redução de 8,5 % no número de alunos de graduação de 
tempo integral e do aumento de 2,17% do número de 
professores equivalentes. A redução do número de alunos 
pode estar associada à severa crise econômica que o país 
passa nos últimos anos, que também tem pressionado o 
aumento da demanda por políticas de permanência para os 
alunos.

 A variação negativa apresentada ocorreu devido à 
redução do número funcionários equivalentes e do aumento 
do número de professores equivalentes. O aumento de 
professores equivalente ocorreu, principalmente, em função 
do aumento de 12% no número de professores substitutos e 
visitantes. Este indicador confirma o risco na continuidade e 
desenvolvimento das atividades administrativas. Houve uma 
redução aproximada de 1,8% dos servidores do quadro 
efetivo e de 13,18% de funcionários contratados. A falta de 
contratação de servidores públicos associada as restrições 
orçamentárias geram riscos para a continuidade do 
atendimento da sociedade e para com a qualidade de vida no 
trabalho. A efetivação de um cenário de médio e longo prazo 
de redução contínua do número de funcionários equivalentes 
pode causar problemas no funcionamento da universidade.

54 No Relatório de Avaliação dos Indicadores de Desempenho da Auditoria da UFSJ de 15 de junho de 2016 foram constatadas inconsistências na apuração de algumas variáveis dos 
indicadores primários e de decisão. Nesta manifestação foram considerados os indicadores primários e de decisão ajustados pela AUDIT/UFSJ e foi providenciada a retificação do 
relatório de gestão 2015 na página da UFSJ. 
55 Conforme análises da Auditoria e de técnicos da PPLAN da UFSJ identificadas inconsistências nos indicadores primários e de decisão. Nesta manifestação foram considerados os 
indicadores primários e de decisão. Estes foram ajustados e foi providenciada a retificação dos respectivos relatórios de gestão na página da UFSJ. 
56 A Divisão de Planejamento e Gestão identificou uma inconsistência na apuração do valor total da Despesa Correte do ano de 2016. Consequentemente o custo corrente e o 
indicador de custo corrente sem hospital universitário por aluno equivalente foram informados erroneamente no relatório de gestão de 2016. Estamos providenciando o ajuste no 
relatório de gestão de 2017 e após a sua aprovação o Tribunal de Contas da União será informado e posteriormente o relatório de 2016 será retificado na página da UFSJ.
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 A variação apresentada ocorreu em função do 
diminuição do número de alunos de graduação de tempo 
integral e de alunos de graduação. A variação apresentada se 
deve principalmente a redução de 8,5 % no número de alunos 
de graduação de tempo integral e de 2,87% no número de 
alunos de graduação. A redução do número de alunos pode 
estar associada a severa crise econômica que o país passa nos 
últimos anos, que também tem pressionado o aumento da 
demanda por políticas de permanência para os alunos.

Aluno Tempo Integral
Professor Equivalente

Aluno Tempo Integral 
Funcionário

Equivalente sem HU

Funcionário
Equivalente sem HU /
Professor Equivalente

Grau de Participação
Estudantil (GPE)

14,31 13,12 - 8,31

13,08 13,14 0,46

1,09 0,99 -9,17

0,88 0,82 -6,82

57 No Relatório de Avaliação dos Indicadores de Desempenho da Auditoria da UFSJ de 15 de junho de 2016 foram constatadas inconsistências na apuração de algumas variáveis dos 
indicadores primários e de decisão. Nesta manifestação foram considerados os indicadores primários e de decisão ajustados pela AUDIT/UFSJ e foi providenciada a retificação do 
relatório de gestão 2015 na página da UFSJ.
58 Conforme análises da Auditoria e de técnicos da PPLAN da UFSJ identificadas inconsistências nos indicadores primários e de decisão. Nesta manifestação foram considerados os 
indicadores primários e de decisão. Estes foram ajustados e foi providenciada a retificação dos respectivos relatórios de gestão na página da UFSJ.
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0,07 0,07 0

Grau de Envolvimento
Discente com Pós-
Graduação (CEPG)

A variação deste indicador ocorreu em função de 
melhorias nas variáveis que compõe o cálculo do IQCD. 
Principalmente, por um lado, pelo aumento de 
professores doutores (1,9%) e, por outro lado, pela 
redução de professores mestres (9,2%).

A variação do indicador ocorreu em função da melhoria do 
conceito do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. 
Este programa obteve em 2018 o conceito 4 da Capes. 

 A variação negativa desta taxa ocorreu em função da 
redução do número total de alunos ingressantes (0,9%)  
e do número de diplomados (14,1%) na graduação no 
ano de 2018. A redução do número de alunos 
ingressantes e diplomados na graduação pode estar 
associada à severa crise econômica que o país passa nos 
últimos anos, que também tem pressionado o aumento 
da demanda por políticas de permanência para os alunos.

Conceito Capes/MEC 
para a Pós-Graduação

Índice de Qualificação 
do Corpo Docente 

(IQCD)

Taxa de Sucesso na 
Graduação (TSG)

3,52 3,55 0,85

4,48 4,51 0,67

3,52 55,12% -13,29
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Quadro 05 (continuação): Análise crítica dos indicadores da decisão
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Alocação de recursos 
e áreas especiais da gestão

6
 A Universidade Federal de São João del-Rei desenvolve as ações do Planejamento Estratégico Setorial (PES) 

com intuito de atingir os objetivos propostos para a gestão, conforme descrito na seção anterior. Esse é o caminho e 

o modelo usados para atingir os alvos e gerar valor institucional. O detalhamento dos resultados da gestão durante o 

exercício 2018 foram apresentados, indicando as ações realizadas e aquelas que, por razões diversas e justificadas, 

não alcançaram o devido êxito. Simultaneamente e, de forma integrada ao PES, inúmeras e diversas ações são 

desenvolvidas na instituição. São atividades realizadas pelas áreas especiais da gestão cuja finalidade é contribuir 

para o cumprimento dos objetivos da gestão e, ainda, favorecer o funcionamento eficiente da organização.

 As áreas especiais da gestão são: gestão orçamentária e financeira e gestão de custos; gestão de pessoas; 

gestão de licitação e contratos; gestão patrimonial e infraestrutura; sustentabilidade ambiental e gestão da 

tecnologia da informação.

 O objetivo desta seção é demonstrar como foram gerenciados os recursos orçamentários, humanos, 

tecnológicos e outros, sob o ponto de vista da eficiência e da conformidade. Para tanto, serão apresentados, de 

modo geral, as principais ações realizadas, a avaliação do custo-benefício, o impacto nos objetivos da gestão, além 

dos desafios e oportunidades.
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6.1 Gestão orçamentária e financeira
Perfil do gasto  
 A evolução dos gastos da UFSJ toma como base o período compreendido entre os anos 2015 e 2018, a partir 

de dados obtidos no Tesouro Gerencial. A abordagem inicial é realizada de maneira global, macro. Em seguida 

segmentada em grupos de despesas que por sua vez serão detalhadas em elementos de despesa, selecionando 

informações relevantes, especialmente de alguns programas. Assim, o perfil de gasto descrito, revela o 

comportamento orçamentário e financeiro da instituição, fundamentando os tópicos subsequentes da gestão no 

período descrito, informando as tendências, esclarecendo as variações, e aflorando os desafios dentro da realidade 

observada.

 Os gráficos a seguir apresentam a evolução da execução orçamentária global e das despesas com pessoal, 

custeio e capital nos últimos quatro exercícios. As análises estão na sequência.
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Gráfico 10:  Execução orçamentária UFSJ 

Gráfico 11:   Despesas com pessoal UFSJ
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Gráfico 12:  Evolução despesas com custeio UFSJ 

Gráfico 13: Evolução despesas com capital UFSJ 
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 Adentrando à execução por elemento de despesa e programa e/ou ação, volta-se a atenção para as 

seguintes despesas: vencimentos de servidores (319011); auxílios financeiros a estudantes (339018); locação de mão 

de obra e outros serviços de terceiros (339037 e 339039) e investimentos de capital em obras (449051), visto que 

além de serem principais, são também informantes das alterações da instituição.

 Para análise dos dados acima são necessárias as seguintes considerações:

 • O ano de 2015 inicia-se com uma realidade numérica de alunos bem menor do que a atual e 

consequentemente de professores e técnicos;

 •  O período sucede um momento de expansão dos campi fora de sede;

 •  Devem-se considerar os índices inflacionários e as progressões de servidores, bem como as 

aposentadorias e pensões;

 • Houve queda expressiva, nos últimos anos, de repasses de recursos orçamentários de custeio e capital, 

levando em conta que o momento pós expansão reclama por manter uma nova estrutura para a adequação do 

funcionamento e manutenção das atividades institucionais.

 • As adequações dessa nova realidade exigem outras mudanças para ajustes de naturezas diferentes.

 Partindo dessas premissas, pode-se inferir que:

 •  Os aumentos de valores das dotações, apesar de apresentarem escalas crescentes, justificam, o aumento 

de alunos, professores e técnicos no período;

 • A execução orçamentária tem sido bem próxima das dotações levando em consideração os limites 

liberados para empenho, ou seja, os recursos recebidos têm sido executados nos limites;

Gráfico 14:  Evolução de vencimento de servidores
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Gráfico 15:  Evolução de auxílios financeiros a estudantes
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Gráfico 16:  Evolução de investimentos de capital em obras
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Gráfico 17:  Evolução de locação de mão de obra e outros serviços de terceiros
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 • Os gastos com pessoal mantêm-se alinhados com pequenas variações entre empenhados, liquidados e 

pagos, apenas pelo momento de virada de exercício no último ano que foram diferentes no período em análise;

 • O custeio, aqui considerado como todas as despesas que não sejam de pessoal e de capital, ou seja, forma 

residual in casu, revelam um tímido aumento, porém, insuficiente para suprir as necessidades demandadas na 

realidade expressa nos últimos anos. Desta forma, a Instituição vê-se forçada a priorizar atividades, para se evitar a 

suspensão de serviços básicos e necessários ao seu funcionamento;

 • Em relação às ações de assistência estudantil, o crescimento inicial e a atual estabilidade orçamentária, 

estão atreladas ao crescente número de discentes, além de um maior acesso de camadas sociais, antes, privadas da 

educação superior, que agora tem condições de subsistir na vida acadêmica;

 • Nos recursos de capital percebe-se um decréscimo acentuado conforme planilhas em anexo. Se os dizeres 

analíticos contrários argumentarem que cessou o momento da expansão, deve ser refutado tal argumento, visto 

que, o momento atual não é de ampliação, mas sim de organizar e dar condições adequadas, tais como ambientes 

propícios para as áreas administrativas no sentido de melhor gestão e de melhor desempenho de professores, 

técnicos e alunos. Assim, o investimento em capital mostra-se decrescente, e insuficiente para manter e guarnecer as 

instalações para proporcionar ambientes climatizados e adequados para um rendimento melhor, especialmente 

administrativo. 

Desempenho atual x desempenho esperado/orçado 
 O desempenho dos últimos quatro anos tem sido considerado muito bom do ponto de vista da realidade no 

funcionamento e organização, por outro lado também considerado recessivo pelas necessidades constantes de rever 

contratos e priorizar projetos mais urgentes adequando-os à realidade orçamentária, e isso tem protelado 

necessidades orçamentárias que muito contribuíram para uma valorização do fator humano da instituição na atual 

conjuntura, bem como necessárias ao avanço das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

 A atual gestão, de forma conjunta e unânime, tem envidado esforços para executar de forma racional, 

segura e transparente o orçamento que a Instituição tem recebido.

 A tendência tem sido a de otimizar gastos, com políticas de eficiência, considerando os aspectos legais, o 

histórico de gestões comprometidas com os recursos públicos, boas práticas e o fortalecimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.

Variações sobre o desempenho financeiro
 Apesar dos atrasos nos repasses dos recursos financeiros, atrelado ao perfil de gastos, a gestão institucional 

considera que os resultados são excelentes, levando-se em conta a expansão institucional, o que alterou 

significativamente seu funcionamento e sua manutenção, bem como as quantidades de alunos, discentes e 

docentes. Ressalta-se, também, que há um enorme esforço no sentido de fazer mais e melhor com menos recursos, 

sem perder o foco no tripé ensino, pesquisa e extensão, sob pena de os recursos não serem suficientes para atender 

as reais demandas da universidade no contexto atual.

 Os dados orçamentários apresentados nos gráficos informam números crescentes, cujo crescimento, não 

acompanha a realidade da estrutura organizacional da instituição, demandando mais ajustes para atender 

adequações preservando as atividades acadêmicas essenciais e a qualidade de vida da comunidade acadêmica como 

um todo, isso em sentidos diversos, conforme expressado no PDI e no PES.

Desempenho orçamentário e principais desafios
 A UFSJ tem trabalhado no processo de elaboração de propostas orçamentárias no âmbito de sua atuação, 

tendo em vista o desempenho orçamentário e principais desafios e a consistência da programação de suas unidades 
59administrativas, de acordo com as diretrizes estabelecidas.  Durante os exercícios em análise a Universidade 

encerrou os respectivos exercícios realizando as ações previstas e executando o orçamento dentro dos 

planejamentos e programações. A Instituição procurou também preservar a compatibilidade das dotações 

orçamentárias em relação às necessidades de crédito da Instituição, resultando em produtos que contribuem para os 

atendimentos aos objetivos, utilizando-se da racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, 

execução e controle do orçamento público.

 As execuções orçamentária e financeira foram aplicadas de acordo com sua regionalização respeitando as 

áreas nas quais as ações foram inseridas, bem como foram direcionadas para as demandas internas e externas. A 

maior parte dos recursos destinados às obras ainda foram reflexos dos processos de expansão Reuni e Expandir, que 

se encontram em fase de consolidação. Os investimentos destinados à construção/ampliação de laboratórios, 

restaurantes universitários, bem como seus aparelhamentos são necessários para a consolidação dos processos de 

expansão e adequação de reformas administrativas e de infraestrutura, proporcionando às comunidades interna e 

externa condições para o desenvolvimento de suas atividades, visando construir uma Universidade que busca 

permanentemente a excelência em suas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

 As liberações de cotas de limites orçamentários implementadas nos exercícios de 2015 a 2018 foram fatores 

intervenientes no desempenho orçamentário. A fim de mitigar os impactos diretos desses limites orçamentários a 

UPC buscou alternativas por meio, por exemplo, de um controle de despesas mais efetivo, revisões contratuais, 

emissão de editais para aquisição de equipamentos e atividades acadêmicas, implantação de sistema de gestão 

integrada das atividades administrativas e acadêmicas, permitindo o aumento da eficácia e mais agilidade nos 

processos e a transparência em sua execução, melhorando a gestão dos recursos públicos.

 Nesse sentido, a Universidade finalizou suas atividades nos exercícios acima citados com a devida segurança 

e sem necessidade de prorrogação dos compromissos assumidos com seus credores.

 A Instituição trabalha desenvolvendo ações conjuntas entre as áreas envolvidas (compras, patrimônio, 

almoxarifado, financeira, contabilidade e orçamento), por meio de reuniões e estudos visando à celeridade da 

execução das despesas inscritas em restos a pagar. A Universidade continua envidando esforços para a conclusão de 

seu processo de expansão. No entanto, ainda existem obras planejadas para os campi, de acordo com seus Planos 

Piloto Físico Territorial, que serão licitadas de acordo com a liberação de recursos orçamentários para investimento.

 É importante salientar que a UFSJ está permanentemente preocupada com a inovação de controles de 

gestão, objetivando a ordenação do sistema e o uso calculado dos recursos. Tais controles devem facilitar a geração 

de informações necessárias à imediata e posterior tomada de decisão. Nesse sentido, um importante tema é a Gestão 

de Custos, que ainda não é realizada de forma sistemática pela instituição. Por isso, consideram-se a implantação e o 

desenvolvimento da Gestão de Custos na UFSJ um desafio a ser enfrentado, visando à melhoria nos sistemas de 

controle e a adequada tomada de decisões.

 Por outro lado a UFSJ tem garantido o compromisso com os procedimentos que flexibilizam a execução do 

orçamento, permitindo uma melhor aplicação dos recursos de cada centro de custo. Com isso, a instituição cria 

flexibilidade proporcionando ao gestor e a seu centro de custos uma melhor adequação dos recursos às suas reais 

necessidades.

 No entanto, apesar dos esforços despendidos, torna-se necessária a revisão dos recursos orçamentários 

destinados às ações de manutenção em função da ampliação de sua estrutura física.

 Os principais desafios para a gestão orçamentária estão em adequar os quadros de servidores à real 

demanda de serviços institucionais e adequar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como seu 

funcionamento e manutenção à realidade orçamentária atual, o que tem sido um esforço constante das últimas 

gestões, desde o início da queda dos repasses orçamentários. Pretende-se, ainda, condicionar os ambientes com 

qualidade de vida capazes de proporcionar locais de trabalho satisfatórios para rendimento eficaz na gestão do gasto 

público, elaborando políticas de gestão, sustentabilidade e melhoria com intuito de atender todos os pilares da 

universidade.  

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento  83•82  Universidade Federal de São João del-Rei•

59 Para acesso aos dados orçamentários da UFSJ de todos os grupos e elementos de despesas, acesse: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orgao?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalha

mento%2CmesAno%2CorgaoSuperior%2CorgaoVinculado%2CvalorDespesaEmpenhada%2CvalorDespesaLiquidada%2CvalorDespesaPaga%2CvalorRestoPago&de

=01%2F01%2F2015&ate=31%2F12%2F2018&orgaos=OR26285



6.2 Gestão de Licitação e Contratos
Conformidade legal
 Lei nº 8.666/93, Decreto nº 54.50/05, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7892/13, Decreto nº 8.250/14, Lei nº 

123/06.

Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços 
contratados para o funcionamento administrativo

Passagens e Despesas com Locomoção

Passagens para o país

Transporte de servidores – contrato 279/2014 - 
transporte de servidores campi sede

269.664,30

GRUPO DE DESPESA VALOR EMPENHADO

179.201,04

167.205,19

Passagens para o exterior 23.258,07

Locação de Mão de Obra 22.632.841,76

Vigilância ostensiva 6.231.342,79

Apoio Administrativo, Técnico, Operacional 9.702.115,32

Limpeza e conservação 4.442.021,66

Manutenção de bens imóveis 2.226.308,20

Serviços de copa e cozinha 31.053,79

Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 12.529.688,77

Publicidade 270.706,65

Telecomunicações 259.090,96

Conservação de máquinas e equipamentos 246.441,85

Cópias e reprodução de documentos 233.693,86

Apoio ao ensino 220.155,00

Seguros em geral 53.185,88

Exposições congressos e conferências 39.746,00

Conservação de veículos 33.998,16

Audio, video e fotos 928,50

Fornecimento de gás 620,00

Apoio técnico e operacional - FAUF 5.182.874,91

Fornecimento de alimentação 3.095.604,42

Energia Elétrica 2.115.009,04

Água e Esgoto 301.486,06

Conservação de bens imóveis 153.801,87

Vigilância ostensiva monitorada CFTV e alarmes nos campi 115.783,32

Comunicação em geral 56.038,33

Gráficos e Editoriais 41.634,05

Fretes, Transporte de encomendas 28.000,00

Limpeza e conservação – Tratamento resíduos químicos CCO 20.173,79

Comissões e corretagens – Despachante alfandegário 16.787,72

Marcas e Patentes 12.075,00

Serviços de Seleção e Treinamento 9.440,00

Exposições, congressos e conferências 6.888,00

Conservação de bens móveis 4.927,20GRUPO DE DESPESA VALOR EMPENHADO

Locação de máquinas e equipamentos 3.800,00

Serviços funerários – Translado de cadáveres p/ DEMED 3.075,00

Serviços de incineração/ destruição/demolição 1.201,40

Estacionamentos de veículos 1.021,80

Fonte: Proad / UFSJ

Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 12.529.688,77

GRUPO DE DESPESA VALOR EMPENHADO

Quadro 06: Gastos contratações para o funcionamento administrativo da UFSJ – exercício 2018
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Análises e pesquisa científica CCO 1.500,00



Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para 
essas contratações
 Em 2018, apesar da diminuição dos recursos destinados a investimento – obras e equipamentos, bem como 

aos recursos de custeio, a UFSJ, dentro das condicionantes, conseguiu executar contratações planejadas dentre as 

quais podem ser acessadas no : Contratações relevantes UFSJ exercício 2018, na seção ANEXOS E Quadro 24
60APÊNDICES, no final deste relatório.

Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas 
para realização
 Dentre as diversas contratações diretas fundamentadas em sua maioria pelo art. 24, II e art. 25, caput, da Lei nº 

8.666/93, temos boa parte processada em inscrição de servidores a cursos/treinamentos e eventos acadêmicos. Os 

credenciamentos de instituição hospitalar e preceptores para atender aos Estágios Supervisionados dos discentes dos 

cursos de Medicina e Enfermagem, também são de grande volume e relevância, uma vez que atende a uma imposição 

curricular desses cursos, lançados conforme exigências do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Todas as contratações 

diretas executadas em 2018 podem ser acessadas pelo link https://ufsj.edu.br/dimap/licitacoes.php.

Principais desafios e ações futuras
 Um dos desafios atuais é a necessidade iminente de aumento do número de servidores da equipe de licitação e, 

a partir desse atendimento, criar grupos de estudo para especialização por objeto, visando ao aprimoramento das 

aquisições.

 Outro desafio é o estabelecimento de fluxos de processos com a designação das competências de forma clara e 

objetiva e posterior treinamento das unidades envolvidas visando à melhoria da qualidade processual para fins licitatórios.

6.3 Gestão Patrimonial e Infraestrutura
Conformidade legal
 Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018. PORTARIA STN nº 448 de 13/09/2002. Brasília, Secretaria do 

Tesouro Nacional, 2002. Lei 4320 de 17/03/1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e Distrito Federal, Brasília 1964. LEI nº 

8666 de 21/06/1993. Estatui Normas Gerais sobre Licitações e Contratos Administrativos no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dentre outras legislações pertinentes Patrimônio da União.

Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do seu custo-
benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos
 

OBJETO
Custo-benefício e impacto 

sobre os objetivos estratégicos

 Contratação de pessoa jurídica especializada 

para execução de obras de reparação das instalações 

da planta piloto e galpão de máquinas agrícolas, 

ampliação da iluminação das vias internas, construção 

de guarita na entrada, e recomposição de calçamentos 

e drenagem de águas pluviais no Campus Sete Lagoas.

 A referida obra foi contratada pelo valor final de R$ 424.769,19 

e os benefícios esperados vão de encontro com o objetivo estratégico G2 - 

Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção, 

segurança e acessibilidade. Com as melhorias previstas, a comunidade 

acadêmica será beneficiada com a facilidade de mobilidade dentro do 

campus, bem como será potencializada a segurança pessoal e patrimonial.

 Contratação de pessoa jurídica especializada 

para realização de obras de revitalização e ampliação da 

iluminação externa, construção de guarita na entrada 

do campus, abrigos/pontos de ônibus para a 

comunidade acadêmica para atender ao Campus Alto 

Paraopeba.

 A referida obra foi contratada pelo valor final de R$ 847.545,44 e 

os benefícios esperados vão de encontro com o objetivo estratégico G2 - 

Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua  manutenção, segurança 

e acessibilidade. A ampliação da iluminação pública permite a comunidade 

acadêmica desfrutar plenamente do espaço público no período noturno, 

além de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a 

iluminação pública visa a prevenção da criminalidade. A construção da 

guarita na entrada do campus, juntamente com a melhoria da iluminação irá 

potencializar a segurança pessoal e patrimonial. No intuito de zelar por 

discentes e servidores da Universidade, que utilizam o transporte público para 

se deslocar até o campus e que atualmente aguardam pelo mesmo em local 

sem cobertura ficando expostos a intempéries climáticas, a construção de 

pontos de ônibus em locais específicos do campus trará mais segurança e 

conforto para toda comunidade acadêmica.

 Contratação de pessoa jurídica especializada 

para realização de obras para a construção da 2ª Etapa 

do prédio destinado ao Curso de Engenharia Civil do 

Campus alto Paraopeba.

 A referida obra foi contratada pelo valor final de R$ 2.349.425,46 e 

os benefícios esperados atendem o objetivo estratégico A1 - Assegurar a 

excelência em ensino, pesquisa e extensão.

 O Curso de Engenharia Civil está implantado numa estrutura física já 

existente e que foi adaptada para tal fim. No entanto, o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas precisa de novos espaços, especialmente para a 

implantação de laboratórios, o que propiciará uma infra-estrutura que trará 

maior conforto aos usuários, bem como, instalações adequadas para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

 Aquisição de veículos de serviço comum, 

sendo 05 tipo SEDAN e 03 tipo VAN

 A referida aquisição foi contratada pelo valor final de R$ 

756.248,00, sendo que os 05 veículos SEDAN custaram R$ 288.350,00 

e as 03 VAN's R$ 467.898,00. Os benefícios esperados são, 

principalmente, os atendimentos às diversas viagens acadêmicas com 

maior segurança e economia, visando assegurar os objetivos 

estratégicos em ensino, pesquisa e extensão, bem como melhoria das 

condições de trabalho. A frota atual da UFSJ possui veículos com alta 

quilometragem e uso superior a 05(cinco) anos o que acarreta alto custo 

de manutenção e diminui a segurança em trânsito. Diversos destes 

veículos mais antigos já se encontram em situação passível de 

desfazimento conforme legislação vigente e estão dispostos em 

processo administrativo de numeração 23122.004097/2018-86 para 

serem leiloados.
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Quadro 07: Principais investimentos de capital na UFSJ no exercício 2018
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Desfazimento de ativos
 No ano de 2018 foram realizados desfazimentos rotineiros como os de equipamentos de informática que foram 

enviados ao Centro de Recuperação de Computadores (CRC) indicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) e também o desfazimento de mobiliários em geral que estavam em péssimas condições de uso e 

por isso foram inutilizados de acordo com a legislação vigente. Houve ainda a retirada do ativo imobilizado da UFSJ de 

materiais como teclados de computador, réguas e outros que constavam erroneamente como bens permanentes da UFSJ, 
61em adequação à legislação atual.

Locações de imóveis e equipamentos
 O único imóvel que a UFSJ mantinha alugado era o prédio do Núcleo de Informação para o Agronegócio (NIA), 

no município de Sete Lagoas, pertencente à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). É um prédio anexo 

ao Campus Sete Lagoas da UFSJ e que comporta salas de aulas, salas de professores e laboratórios do Departamento de 

Ciências Exatas e Biológicas do referido Campus. Em 26/10/2018, o prédio, foi cedido em comodato para a UFSJ, 

conforme extrato de contrato de comodato de Bem Imóvel publicado no DOU de 26/10/2018, seção 3, página 6.

Mudanças e desmobilizações relevantes
 • Desmobilização e demolição do prédio do Biotério do Campus Dom Bosco, para abertura de acesso de 

veículos do pavilhão de salas de aula aos demais prédios do Campus. Consequentemente, mudança do Nucal – Núcleo 

de criação de animais de laboratório, para o prédio novo do Campus Tancredo de Almeida Neves.

 • O termo de referência, para contratação de empresa especializada para instalação de CFTV em sistema de 

comodato, foi finalizado, sendo ainda seu objeto licitado pelo pregão eletrônico nº 42/2018, processo nº 

23122.014596/2018-81, com instalação completa prevista para fevereiro de 2019; para isto, foi feito um 

mapeamento das áreas físicas identificando as mais críticas e, para melhorar as informações sobre segurança nos 

campi, foram distribuídas cartilhas com dicas de segurança a todos os novos discentes, em um trabalho conjunto 

com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

 • Abertura de processo de desfazimento de bens – veículos caracterizados como anti-econômicos pela 

Comissão de Desfazimento, de acordo com o Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018.

 • Ocupação de 30 salas de Aulas no Pavilhão do Campus Santo Antônio, para os cursos das engenharias 

Mecânica, Elétrica, Produção e Bacharelado/Licenciatura em Matemática, desocupando o prédio Central para futura 

adequação das áreas administrativas.

 • Ocupação de 22 salas de Aulas no Pavilhão do Campus Dom Bosco para os cursos de Biotecnologia, 

Medicina, Física, Química, Ciências Biológicas e Psicologia, desocupando o prédio Central para futura adequação 

para atendimento de demandas urgentes.

 • Ocupação das 30 salas do novo Pavilhão do Campus Sete Lagoas, sendo uma para serviços de xerox, 29 

destinadas a salas de aulas dos diversos cursos do Campus e 10 salas foram ocupadas pelo Departamento 

Politécnico, abrangendo laboratórios, coordenação de cursos e salas de professores.

Principais desafios e ações futuras
 Os principais desafios da Gestão Patrimonial, são a necessidade de construção de novas instalações para 

armazenamento dos bens permanentes sob responsabilidade da unidade responsável, pois, a melhoria das instalações refletem 

diretamente na segurança e gerenciamento dos bens móveis da UFSJ. Outro grande desafio para a unidade responsável pela 

gestão de patrimônio da UFSJ é a realização de um inventário patrimonial completo dos bens móveis aplicando soluções mais 

modernas e eficientes como a implementação de controle patrimonial por meio de etiquetas de Identificação por Rádio 

Frequência (RFID). Esta solução é considerada um método de identificação automática que, entre as vantagens de seu uso será 

o controle patrimonial pela leitura em vários lotes de bens localizados no mesmo ambiente, o que possibilitará a redução do 

tempo de realização do inventário físico, melhoria na segurança dos dados, aumento da confiabilidade do processo de 

contagem e otimização do gerenciamento dos bens móveis que compõem o patrimônio da UFSJ.

 Em relação à gestão da infraestrutura física, os principais desafios são:

 • Implementação do Módulo Infraestrutura do Sipac para recebimento e tratamento de, no mínimo, 90% das 

solicitações de serviços de manutenção da infraestrutura, o que proporcionará relatórios de gestão e controle mais efetivo.

 • Ações mais eficientes visando a melhoria na manutenção da infraestrutura das fazendas de posse da UFSJ.

 • Ampliar o quadro terceirizado de funcionários de manutenção predial, com a formação de equipes para 

atuar de forma integrada e independente em cada Campus, visando um atendimento mais eficiente às demandas.

 • Ampliar e modernizar o sistema de monitoramento nos campi, mediante as seguintes ações: aumentar o 

número de câmeras de Segurança na área externa; inclusão do monitoramento eletrônico nas áreas internas de grande 

circulação e laboratórios; riação de uma central de monitoramento funcionando 24 horas, incluindo câmeras fixas e 

móveis e o envolvimento de profissionais e softwares analíticos de vídeo; instalação de cancelas automáticas com sistema 

RFID (radio frequency identification – leitor de tags) visando melhorar o controle de acesso de veículos aos campi.

 • Promover a melhoria da segurança geral dos campi, mediante as seguintes ações: propor contratação de 

vigias para ampliar o quadro de pessoal do Serviço continuado de vigilância físico-patrimonial em todos os campi; 

adequação e manutenção periódica da iluminação; propor segurança da cidade, estabelecendo Bases para um trabalho 

de colaboração mútua e inteligência integrada, respeitadas as competências individuais.

 • Em relação aos serviços de transporte, os desafios enfrentados estão na consolidação dos planos de renovação 

da frota oficial de veículos, bem como quanto aos custos com manutenção dos referidos bens a fim de mitigá-los.

 • Implementação dos sistemas de sinalização visual dos espaços físicos e das edificações para proporcionar a 

facilitação de acesso às dependências e a melhoria do fluxo na circulação das vias, bem como a implementação da 

Política de Gestão dos estacionamentos de todos os campi.

 • Implantação de novo modelo de atuação para o Setor de Gráfica, de forma a torná-lo mais eficiente e com 

mais confiabilidade.

6.4 Sustentabilidade Ambiental
62Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições

 No setor de compras foram incorporadas algumas ações no sentido de alinhamento com os aspectos ambientais. 

Desta forma, os editais referentes a obras preveem a exigência de atendimento a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) 

– Lei 6.938/81 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº 12.305/10, ambas legislações aplicáveis a esses critérios.

 Nos processos de aquisição de tonners há a exigência da logística reversa. Segundo a PNRS a logística reversa é 

instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 

em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

 Outrossim, no processo de aquisição de equipamento de informática foi exigido certificações e responsabilidades 

com o meio ambiente, sendo assim, o equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances), onde se recomenda que os equipamentos não contenham substâncias perigosas.

Ações para redução do consumo de recursos naturais
 • Ações em recursos naturais, as quais incluem o incentivo a redução do consumo, relacionam-se 

diretamente com aspectos ecológicos, a saber por exemplo, com o fluxo de energia. Nesse sentido, estão em 
63desenvolvimento e execução para um melhor gerenciamento desses aspectos consoantes aos recursos naturais.

 • Implantação de ação de distribuição de caneca ecológica a servidores da instituição.

 • Ações resíduos recicláveis: Recolhimento e destinação para reciclagem resíduos de óleo de cozinha e de pilhas 

e baterias, em Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) na UFSJ. Pretende-se no futuro ampliar o programa de coleta e 

destinação para reciclagem de pilhas, baterias e óleo de cozinha. Atestar os requisitos para o desencadeamento das 

ações em todos os campi da UFSJ.

 • Projeto de eficiência energética, objetivando a redução do consumo de energia elétrica. 

Redução de resíduos poluentes
 A redução de resíduos poluentes está inserida em ações de gerenciamento de resíduos em execução pelo 

Núcleo de Meio Ambiente. Esse gerenciamento, executado conforme diretrizes da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, é o conjunto de atividades exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de inventário, coleta, transporte, 

tratamento, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos.

 O gerenciamento inclui ainda três etapas: a primeira, levantamento e análise dos resíduos produzidos nos 

laboratórios da instituição; a segunda, agendamento do recolhimento feito pela empresa especializada; e, por fim, 

coordenação e monitoramento desse recolhimento. A gestão dos resíduos evita o descarte ambientalmente nocivo 

desses materiais.

 Já foram gerenciados em torno de 2 (duas) toneladas de passivo, além do ativo de resíduos gerados 
64periodicamente.
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61 Todas as baixas de 2018 podem ser consultadas no link: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/dimap/SEPAT/Baixa/Materiais%20permanentes%20baixados%20em%202018.pdf 62 Os procedimentos licitatórios podem ser acompanhados no link: https://ufsj.edu.br/dimap/licitacoes.php
63 Parra informações complementares acesse o seguinte link:https://www.ufsj.edu.br/nucleomeioambiente/diagnostico_ambiental.php
64 Mais informações podem ser consultadas em: https://www.ufsj.edu.br/nucleomeioambiente/gestao_de_residuos.php



Criação da Política de Sustentabilidade da UFSJ
 Por meio dos trabalhos realizados pela Comissão Temporária de Sustentabilidade, foi instituída pela 

Resolução Nº 030, de 8 de outubro de 2018 a Política de Sustentabilidade da UFSJ e a Comissão Permanente de 

Sustentabilidade. 

 Principais desafios e ações futuras: Realizar estudos de viabilidade de implantação de laboratórios e/ou 

unidades de armazenamento temporário de resíduos. Atestar os requisitos para o desencadeamento das ações em 

todos os Campi da UFSJ.  

 

6.5 Gestão de Pessoas
Conformidade legal
 A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal de São João del-Rei (Progp), 

no exercício de suas atribuições regimentais, possui como balizas normativas a Constituição da República, as Leis 

Federais nº 8.112/1990, 11.091/2005 e 12.772/2012, além de outras regras infraconstitucionais promulgadas pelo 

Congresso Nacional e regras infralegais exaradas pelo Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, Ministério do Trabalho e Emprego e Tribunal de Contas da União.

 A Progp é a unidade responsável pela promoção e gerenciamento do desenvolvimento de competências, 

habilidades e interação de todos os servidores das carreiras dos Técnicos-Administrativos em Educação e dos 

Docentes do Magistério Superior que compõem o quadro permanente de pessoal da UFSJ. É também a unidade que 

promove o desenvolvimento na carreira, desde a admissão até a inatividade, gerenciando remunerações, direitos e 

vantagens pecuniárias decorrentes da lei (Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018).

Avaliação da força de trabalho
 Atualmente, a força de trabalho na UFSJ encontra-se distribuída da seguinte forma: 853 professores do 

magistério superior, 533 técnicos administrativos em educação, 88 professores contratados (substitutos, visitantes e 

temporários), uma técnica administrativa temporária, três servidores cedidos/requisitados/colaboração PCCTAE, três 

cargos em comissão 29 residentes, 20 estagiários.

 A PROGP gerencia uma população de 1.530 trabalhadores distribuídos por carreiras, formações e faixas 

sociais distintas. Em 2018, a UFSJ promoveu o primeiro processo seletivo para professores visitantes, para 

contratação de intérprete de Libras e seleção de estagiários, o que contribuiu para a diversificação dos postos.

 Sexo: dados de 2018 revelam que a UFSJ conta com 53,92% de sua força de trabalho do sexo masculino e 

46,07% do sexo feminino, considerando a população acima descrita.

 Faixa Etária: em relação ao perfil etário da força de trabalho, a maior concentração de trabalhadores se 

encontra com idades entre 30 e 40 anos: 36,01%. Tal percentual demonstra uma tendência de ingressos promovida 

pelo Reuni, com a ampliação da oferta de vagas, ocasionando uma renovação da força de trabalho em relação ao 

período que antecedeu a expansão da Educação Superior.

 Situação funcional: em termos de formação acadêmica dos servidores da UFSJ, verifica-se que o quadro de 

pessoal tem se qualificado consideravelmente. Com a promoção de ações que buscam incentivar a qualificação dos 

servidores, a Progp tem boas perspectivas de aumento no número de servidores com formação em nível de Mestrado 

e Doutorado para os próximos anos.

 O quadro de técnicos-administrativos conta com 18,61% de servidores com curso superior completo; 

48,87% já concluíram cursos de Especialização; 17,67% são Mestres e 1,50% obtiveram o título de Doutorado.

 De outra parte, importa considerar que a UFSJ conta com 10,15% de servidores técnicos com formação em 

nível do Ensino Médio, 2,63% em nível Fundamental completo e Fundamental incompleto 0,56%, denotando que a 

política de qualificação de pessoal deverá ser mantida no sentido de viabilizar aos servidores, em nível fundamental e 

médio, que possam atingir níveis mais altos de educação formal.

 Já os servidores da carreira docente estão distribuídos da seguinte forma:Graduação – três, 

Aperfeiçoamento – um, Especialização – 55, Mestrado – 119, Doutorado – 676.

 Diante dos dados de qualificação docente, a UFSJ deverá envidar esforços a fim de incentivar os professores 

a buscarem a titulação em nível de Doutorado, bem como manter o provimento dos docentes efetivos, por meio dos 

concursos públicos, com a exigência de título de Doutor, conforme legislação vigente, buscando superar a marca 

atual de docentes do magistério superior com titulação de doutorado.
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 O quadro docente da UFSJ é composto por 854 professores do Magistério Superior, divididos nas seguintes 

Classes (Lei nº 12.772/2012):Auxiliar – 151, Assistente – 55, Adjunto – 361, Associado – 264, Titular – 23.

 O quadro técnico-administrativo, composto por 533 servidores efetivos distribuídos entre os cinco níveis do 

PCCTAE, encontra-se com 14,42% dos TAE posicionados no nível máximo de progressão por mérito e 63,67% por 

capacitação. Atualmente, 12,93% já alcançaram o nível máximo na carreira, tanto pela capacitação, quanto pelo 

mérito, e 20,41% dos TAE encontram-se na fase intermediária da carreira, posicionados no nível 3.

 Com a publicação do Decreto nº 9.262/2018, que extinguiu diversos cargos da carreira dos Técnicos-

Administrativos em Educação e “congelou” o provimento de outros tantos, a UFSJ sofreu perdas importantes no 

quadro, em especial com as vacâncias dos cargos de nível C e D. A perda de cargos desses níveis coloca a instituição em 

um cenário complicado, pois a expansão de cursos de graduação e pós-graduação segue em ritmo de consolidação, 

sem que haja garantia de reposição do quadro técnico que promova a atividade-meio com a devida eficiência.

 Pessoa com Deficiência: segundo dados do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), 15 

Técnicos-Administrativos em Educação indicaram serem pessoas com deficiência, 1 Docente Efetivo e 1 Estagiário. Os 

demais não declararam tal condição.

 Etnia: a UFSJ possui um quadro efetivo de maioria de servidores autodeclarados brancos (764 – 49,70%), 

seguido por 346 servidores que não declararam etnia, 206 autodeclarados pardos, 44 negros, 23 amarelos e três 

indígenas. Situação parecida foi verificada entre os contratados (substitutos, temporários, visitantes, residentes e 

estagiários), cedidos, comissionados e estagiários, sendo 96 autodeclarados brancos, 33 pardos, 7 negros, quatro 

amarelos e nenhum indígena.

 Diante dessa realidade, a PROGP iniciou um estudo para concentrar esforços em ações que garantam a 

efetivação de políticas de diversidade na instituição, promovendo a verdadeira inclusão de grupos étnicos e a 

equidade no acesso a cargos públicos de modo que a sociedade brasileira esteja, de fato, refletida na força de 

trabalho da UFSJ.

 Finalizando o tópico Força de Trabalho é necessário analisar a distribuição dos servidores por faixa salarial. 

Conforme se observa no Quadro a seguir de Servidores/colaboradores por faixa salarial, 309 servidores (técnicos e 

docentes) têm remuneração acima de R$ 15.000,00. Essa faixa salarial está relacionada aos servidores com 

considerável avanço na carreira e com titulação mais elevada.

 Com base nas remunerações de dezembro/2018 (sem inclusão da Gratificação Natalina), e considerando 

somente as remunerações brutas dos servidores efetivos (docentes e técnicos) observa-se que os valores mínimos se 

iniciam em R$ 2.236,83, chegando aos valores mais elevados de R$ 26.523,12 a R$ 26.805,69, pagos a 3 servidores 

da carreira de docente.

 Os gastos com remuneração dos contratos temporários de docente e com estagiários cria um grupo com 

remuneração que chegam a R$ 1.500,00.

 Dos 1386 servidores técnicos e docentes 21,43% recebem remuneração entre R$ 15.097,14 a R$ 

26.805,69; 16,52% recebem remuneração bruta com valores entre R$ 2.236,83 a R$ 3.999,80; 37,81% 

representam 524 servidores que recebem remuneração que se iniciam com valor de R$ 4.001,88 chegando a R$ 

9.987,49 e 24,24% representa o número de 336 servidores que se encaixam na faixa salarial de R$ 10.047,31 

chegando ao valor de R$ 14.745,76.

 A faixa salarial é bastante dinâmica, pois sofre alterações mensais e anuais, sendo as mensais decorrentes de 

concessão de progressões, promoções e incentivo à qualificação e as anuais, decorrentes de reajuste de tabela de 

remuneração, concedido por lei específica.

https://ufsj.edu.br/dimap/licitacoes.php
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Quadro 08: Servidores/colaboradores por faixa salarial

Servidores/colaboradores

0 4

52014

30Até R$ 1.500,00

37 10 0

52014

0 0

0

0

20

0

27

53

ativos permanentes contratados Requisitados/Cedidos
/ Colaboração 

PCCTAE

C. comissão

(sem vínculo)
residentes estagiários totais

professores técnicos professores técnicos

0

grupo

De R$ 1.500,00 até R$ 3.000,00

75

30

281 64 01De R$ 3.000,00 até R$ 5.000,00

122 3 0 0 3

29

0

0

0

450

158

0

De R$ 5.000,00 até R$ 7.000,00

132

304

68 7 00De R$ 7.000,00 até R$ 10.000,00

22 0 0 0 0

0

0

0

0

207

326

0

De R$ 10.000,00 até R$ 15.000,00

306

853

3 0 00Acima de R$ 15.000,00

533 88 1 3 3

0

29

0

20

309

1530

0

Totais

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas
 Para admissão dos servidores integrantes do seu quadro permanente, a UFSJ promove concursos públicos 

para a carreira do Magistério Superior (Lei nº 12.772/12) e para a carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação 

(Lei nº 11.091/05). Para tanto, a UFSJ respeita os limites de seu Banco de Professor Equivalente (BPEq) e o Quadro de 

Referência dos Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA).

 Para contratação temporária de professores e técnicos, de professores substitutos e visitantes, a UFSJ promove 

processos seletivos simplificados, visando ao atendimento dos princípios constitucionais que tratam da matéria.

 A alocação de pessoal docente se dá em conformidade com a lotação ideal dos departamentos da 

Universidade, levando-se em conta o número de alunos por curso e o número de encargos didáticos da unidade.

 Para a alocação de Técnicos Administrativos em Educação, a UFSJ busca atender às demandas 

administrativas e acadêmicas que são encaminhadas à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, seja para novas alocações, 

seja para reposição de vacâncias e aposentadorias.

Fonte: Dipes/PROGP/UFSJ

Tipologias / 
Exercícios

Vecimentos 
e Vantagens 

Fixas
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários

Demais 
Despesas 
Variáveis

Despesas 

de 
exercícios 
anteriores

Decisões 
judiciais TOTAL

Despesas Variáveis

Membros de Poder e Agentes Políticos

2018
Exercícios

2017

84.542.028,79 3.624.307,56 20.396.655,74 77.901.368,74 10.055.086,91 3.946.189,51 795.606,64 156.130,70 112.616,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de Carreira Vinculadas ao órgão da Unidade

2018
Exercícios

2017 80.449.010,04 3.485.441,32 12.804.196,96 71.928.783,55 9.938.936,60 3.913.974,35 829.071,21 560.325,44 130.553,17 184.040.292,64

Servidores de Carreira SEM VÍNCULO com o Órgão da Unidade

2018
Exercícios

2017

0,00 272.185,74 34.749,43  9.232,12 13.282,00 0,00 7.583,28 0,00 0,00 337.032,57

0,00  236.183,40 20.435,39 6.744,83 10.992,00 0,00 5.822,35 0,00 0,00 280.177,97

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)

2018
Exercícios

2017

1.322.510,68 0,00 0,00 0,00  8.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330.874,68

1.193.848,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.848,14

Servidores cedidos com ônus

2018
Exercícios

2017

96.179,01 0,00 17.974,02 39.994,13 10.534,00 2.572,14 0,00 0,00 0,00 167.253,30

128.089,94 0,00 9.169,15 52.153,05 16.024,11 5.376,28 0,00 0,00 0,00 210.812,53

Servidores com contrato temporário

2018
Exercícios

2017

3.770.263,54 0,00 469.172,18 103.603,82 583.518,73 2.572,14 200.573,58 821,91 0,00 5.130.525,90

3.149.415,92 0,00 253.577,84 90.286,88 524.105,91 5.376,28 220.443,09 625,06 0,00 4.243.830,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201.529.990,91

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE e DW em 24/01/19

Detalhamento da despesa de pessoal
 O quadro a seguir possibilita a identificação, nos últimos dois anos, das despesas de pessoal fixas, variáveis, 

de exercícios anteriores, bem como, de decisões judiciais.

Quadro 09: Demonstrativo de despesas de pessoal

Obs 1: considerados em "servidores sem vínculo com a administração pública" os valores recebidos pelos residentes e estagiários

Obs 2: os valores recebidos pelos servidores em cargo em comissão foram vinculados aos totais dos "servidores de carreira sem vínculo’’

  Da análise do , “Demonstrativo de despesas de pessoal”, verifica-se a ocorrência de aumento nas  Quadro 09

despesas no exercício de 2018, em relação às despesas havidas no exercício de 2017.

 Com exceção dos gastos com “Servidores cedidos com ônus”, que teve uma diminuição de R$ 43.559,23, 

houve aumento em todas as despesas com vencimentos e vantagens fixas, bem como nas despesas variáveis.

 O aumento das despesas com pessoal pode ser analisada como um reflexo positivo da atuação da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas. Por meio de oferecimento de cursos de capacitação, ações de promoção e 

gerenciamento do desenvolvimento dos servidores, houve um aumento no número de servidores qualificados, com 

consequente aumento nas concessões de progressão/promoção na carreira, com impacto na folha de pagamento.

 As admissões de novos servidores (docentes e técnicos), professores visitantes, Intérprete de Libras, contratos 

temporários para suprir as necessidades excepcionais (Lei 8.745/1993), admissão de estagiários e aumento do número de 

servidores sem vínculo com o órgão também foram fatores que promoveram o aumento das despesas com pessoal em 2018.

 A tabela de remuneração dos servidores docentes, estabelecida pela Lei 12.772/2012, com alterações dadas pela 

Lei 13.325, de 29/07/2016- DOU de 29/07/2016, também tem contribuído anualmente para o aumento das despesas 

com a folha de pagamento. Os reajustes têm ocorrido desde 2016, sendo o último com previsão para agosto de 2019.
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Avaliação funcional, remuneração e meritocracia
 Em 2018, a Progp iniciou um treinamento básico para as chefias das unidades administrativas e acadêmicas da 

UFSJ para orientações gerais quanto à nova sistemática de avaliação funcional que se pretende implantar a partir de 2019.

 Com a implantação do Módulo Avaliação Funcional do SigRH, será possível migrar do processo físico para a 

avaliação on-line todo o acompanhamento de desenvolvimento e as progressões por mérito da carreira dos 

Técnicos-Administrativos em Educação.

 Até publicação da resolução que regulamentará a nova sistemática, a UFSJ vem promovendo a avaliação 

funcional e o acompanhamento de desenvolvimento dos Técnicos-Administrativos em Educação segundo disposto 

na Lei nº 11.091/2005 e na Resolução nº 055/2006-Conselho Universitário, que regulamenta a avaliação dos TAE´s 

em período de estágio probatório.

 O desenvolvimento nas carreiras que compõem o quadro permanente de pessoal da UFSJ é regulamentado 

pela legislação federal pertinente.

 Para a carreira docente, há o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal estabelecido pela Lei nº 

12.772/12 e regulamentado pela Portaria MEC nº 554/13, que define as seguintes modalidades de mudanças na 

carreira: Progressão Funcional – passagem de um nível para o subsequente, dentro da mesma classe – obtida por 

avaliação de desempenho; Promoção – passagem do último nível de uma classe para o primeiro nível da classe 

subsequente – obtida por avaliação de desempenho; e Aceleração da Promoção – mudança para o nível 1 da classe 

superior – mediante obtenção de titulação.

 O desenvolvimento do servidor TAE na carreira ocorre pela mudança de nível de capacitação e de padrão de 

vencimento mediante Progressão por Capacitação ou Mérito Profissional, respectivamente, conforme disposto no 

PCCTAE, e alterações promovidas pelas Leis nº 11.233/05; 11.784/08; 11.907/09 e 12.772/12. Esta política de 

desenvolvimento garante que o servidor TAE obtenha, ainda, o Incentivo à Qualificação, sempre que concluir a 

educação formal em nível superior à escolaridade mínima exigida para o seu cargo.

 A Progressão por Mérito ocorre a cada interstício de 18 meses, sempre após aprovação em Avaliação de 

Desempenho. Atualmente, o teto de progressão por mérito do PCCTAE é o nível 16, correspondendo a, 

aproximadamente, 24 anos de efetivo exercício no cargo. Internamente, a UFSJ regula a avaliação funcional de seus 

servidores por meio das Resoluções nº 034/Consu/2014, modificada pela 032/Consu/2015 (docentes) e Resolução 

nº 011/Consu/2009 (Técnicos-Administrativos em Educação).

Tabela de Remuneração
 A remuneração dos servidores da UFSJ é estabelecida por leis específicas, sancionadas pela Presidência da República.

 As tabelas atuais da remuneração dos Professores do Magistério Superior são aquelas constantes dos anexos da Lei 

12.772, de 28/12/2012, publicada no DOU de 31/12/2012, com alterações dadas pela Lei 13.325, de 239/07/2016, 
65publicada no DOU de 29/07/2016.

 As tabelas atuais da remuneração dos Técnicos- Administrativos em Educação são aquelas estabelecidas nos anexos 

da Lei 11.091, de 12/01/2005, publicada no DOU de 13/01/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino

 Ministério da Educação, com alterações dadas pelas Lei 12.772, de 28/12/2012, publicada no DOU de 31/12/2012, 
66e Lei 13.325, de 239/07/2016, publicada no DOU de 29/07/2016.

 As tabelas atuais referentes aos Cargos de Direção das Instituições Federais de Ensino – CD, Funções Gratificadas das 

Instituições Federais de Ensino-FG e as Funções Comissionadas de Coordenação de Curso – FCC são aquelas estabelecidas 
67pela Lei 13.328, de 29/07/2016, publicada no DOU de 29/07/2016.

Cargos Gerenciais
 Número de servidores em cargos comissionados frente aos não comissionados: 14,50% de cargos 

comissionados frente ao montante dos servidores, demonstrando que o crescimento da estrutura administrativa, com a 

expansão de 3 para 6 campi, não foi acompanhada da criação e recebimento pela Universidade de novos cargos 

comissionados, necessários à criação de setores/divisões administrativas e unidades acadêmicas que surgiram, distorção 

que acarreta prejuízos do ponto de vista organizacional. Da mesma forma, há distorção em termos remuneratórios das 

funções gratificadas (FGs), dificultando o recrutamento de chefias para unidades acadêmicas e administrativas, em razão 

da pouca  atratividade  remuneratória  frente às responsabilidades a serem assumidas.

65Disponíveis em: https://ufsj.edu.br/progp/remuneracao__e_beneficios.php
66Disponíveis em: https://ufsj.edu.br/progp/remuneracao__e_beneficios.php 
67Disponíveis em: https://ufsj.edu.br/progp/remuneracao__e_beneficios.php

Oportunidades
 Além das ações de capacitação ofertadas aos servidores da UFSJ, a Progp vem envidando esforços para 

garantir a qualificação de seu quadro permanente por meio de políticas que incentivem a formação em níveis 

superiores ao exigido como requisito básico para os cargos.

 O Programa de Qualificação e Educação Profissional dos Servidores da UFSJ (Pqualis) revelou-se como uma importante 

estratégia de financiamento da qualificação dos servidores técnicos e docentes, por meio da qual a instituição oferece melhores 

condições aos seus servidores, oportunizando uma formação superior e a valorização na carreira da qual faz parte.

 Considerando que as carreiras que compõem seu quadro de pessoal são instituídas por lei, à UFSJ cabe 

promover ações que facilitem o acesso ao desenvolvimento e à qualificação profissional, o que gera um ganho 

remuneratório aos servidores e os estimula à busca permanente pela atualização de conhecimento

Capacitação: estratégia e números
 Anualmente, a PROGP/UFSJ disponibiliza o Plano Anual de Capacitação, garantido treinamento contínuo 

aos servidores de seu quadro permanente. São ações oferecidas pelos próprios servidores e por contratação 

administrativa de cursos externos, buscando atender às demandas de capacitação para o trabalho.

 O Plano é construído com base no Levantamento de Necessidades de Capacitação, em que os servidores 

apresentam suas demandas de treinamento e educação para o trabalho e permite à construção de um cronograma 

que contemple todas as áreas.

 Em 2018, a UFSJ ofereceu 35 cursos de capacitação, perfazendo 564 horas. Foram 710 inscrições, das quais 

84% dos servidores concluíram os cursos. O Programa de Integração de novos servidores, oferecido semestralmente 

pela Progp e reestruturado em 2018, permitiu a formação de 80 pessoas, distribuídas em novas admissões e 

redistribuições. Tal programa aproxima a teoria da prática, abordando temas de interesse para a carreira de cada 

categoria e ampliando o conhecimento institucional dos servidores para o desempenho de suas atribuições típicas.

 Além do Plano Anual de Capacitação e do Programa de Integração de novos servidores, a Progp promoveu 

em 2018 o seu primeiro Edital de Fluxo Contínuo, por meio do qual são financiadas ações de capacitação específicas 

e que não estejam contempladas nos planos institucionais de treinamento. Essa estratégia otimiza a alocação de 

recursos, ampliando as oportunidades de capacitação dos servidores da UFSJ.

 Com implantação do Módulo Capacitação no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SigRH), tanto 

Progp quanto público usuário (servidores técnico-administrativos, docentes e instrutores de cursos) contaram com maior 

agilidade para inscrição em ações de capacitação, possibilidade de avaliação on-line de impacto e reação dos cursos, 

emissão mais eficiente e ágil de certificados, maior facilidade para o gestor de cursos e criação de banco de talentos da UFSJ.

Principais desafios e ações futuras
 • O quantitativo de servidores técnico-administrativos atualmente mostra-se insuficiente para o 

atendimento das necessidades institucionais.

 • As aposentadorias previstas para os próximos anos e a recente extinção de cargos da carreira dos Técnicos 

Administrativos em Educação, já apresenta impacto significativo sobre a força de trabalho disponível, considerando 

o fato de ainda estarmos em processo de consolidação da expansão. Até 2016 e ao longo de 2017 a situação estava 

sob controle, pois as vagas de aposentadoria estavam sendo ocupadas, com convocações de candidatos dos 

concursos públicos vigentes. No entanto, com a recente publicação do Decreto nº 9.262, de 10 de janeiro de 2018, 

que extingue 60.923 cargos públicos da estrutura dos órgãos e entidades do Executivo Federal e proíbe a 

convocação dos candidatos aprovados além do número de vagas previstas, certamente a UFSJ enfrentará uma 

situação crítica relacionada ao já exíguo contingente de técnicos, tendendo a se tornar ainda menor.

 Os afastamentos em função de questões de saúde estão, igualmente, produzindo impacto significativo nas 

atividades desenvolvidas em decorrência dos índices de absenteísmo que provoca. O quadro a seguir expressa, em 

termos numéricos, o adoecimento do servidor.

Quadro 10: Tipos de afastamentos servidores UFSJ

Licença Saúde 111

9

182

36

293

45Licença para Acompanhar familiar

Total 120 218 338

Tipo de Afastamento Acima de 15 dias Abaixo de 15 dias Total

Fonte: Siass
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Quadro 11: Tempo de afastamento servidores UFSJ

145

76

0

0

123 10

Fonte: SigRH

0

0

30

29

19

41

5 dias

4 dias

3 dias

Tipo de Afastamento
Quantidade 
Atestados

Tratamento de Saúde Licença Acompanhar Familiar

Total dias 
afastamento

Quantidade 
Atestados

Total dias 
afastamento

148

212

17

71

704 98

34

71

135

74

212

375

2 dias

1 dia

Total

 Em fase de finalização, o levantamento epidemiológico dos servidores da Universidade fornecerá base para 

a promoção de ações voltadas à prevenção e ao acompanhamento do servidor, com vistas à melhoria de sua 

qualidade de vida e do ambiente organizacional.

 O Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais, em conjunto com a Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, 

estão organizando novos editais de condições gerais para concursos docentes, de modo que possa ser estruturada uma 

forma de garantir o acesso a vagas reservadas para pessoas em situação de deficiência e candidatos negros. A dificuldade 

de reservar tais vagas, no momento, se justifica pelo número oferecido nos concursos (geralmente uma vaga por concurso), 

o que dificulta a reserva. Em 2019 serão inaugurados novos meios de trabalho do setor para garantir o ingresso cada vez 

mais diverso aos cargos efetivos na UFSJ. A PROGP já iniciou os procedimentos de digitalização do assentamento funcional 

(AFD) por seus setores e está aderindo a Ata de Licitação para a execução do legado.

6.6 Gestão da Tecnologia da Informação
Conformidade legal
 • Regimento Interno do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTInf): O regimento interno do NTInf foi 

aprovado pela reitoria da UFSJ em 09 de março de 2009 por meio da resolução Nº 007/2009.

 • Comitê Gestor de TI: O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) foi criado por meio da portaria 

Nº 017, de 14 de maio de 2018, processo Nº 23122.008406/2018-98, aprovado pelo Conselho Universitário da UFSJ 

na mesma data. O CGTI possui caráter deliberativo com a finalidade de proporcionar o alinhamento do 

planejamento estratégico da Instituição com os investimentos em Tecnologia da Informação e cumprimento das 

normas de governança e gestão vigentes.

 • Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI: O Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi 

aprovado por meio da Resolução Nº 033, de 7 de novembro de 2016, processo 2311.014245/2016-17. O PDTI 

orienta o planejamento e a execução das ações de Tecnologia da Informação na UFSJ.

Modelo de governança de TI
 O Núcleo de Tecnologia da Informação é um órgão de assessoramento, subordinado à Reitoria. A unidade tem 

como responsabilidade principal, o desenvolvimento, gerenciamento, manutenção e controle dos recursos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC). Desse modo, tem-se por objetivo garantir a confiabilidade, confidencialidade, integridade 

e disponibilidade dos serviços para a comunidade universitária, visando o apoio às atividades acadêmicas e administrativas.

 O NTInf contribui de maneira relevante para a racionalização dos processos de tomada de decisão, 

potencializando a comunicação entre os agentes e disponibilizando informações e soluções estratégicas, táticas e 

operacionais à administração. O NTInf é um órgão estratégico para a otimização dos serviços da UFSJ, ao passo que 

automatiza processos, economiza recursos e garante a segurança dos dados.

 O NTInf é constituído por dois setores: Setor de Desenvolvimento de Sistemas (SEDSI) e Setor de Internet e 
68Redes (SETIR), as atribuições do Núcleo e de suas setoriais estão detalhadas no seu Regimento Interno.

Processo de Gerenciamento de serviços de TI
 Atualmente o gerenciamento dos serviços de TI do NTInf está sendo adequado às melhores práticas do 

framework ITIL v3 (IT Infrastructure Library – version 3), a seguir será apresentado o status de implantação das atividades:
69 • Catálogo de Serviços: o Catálogo de Serviços está sendo elaborado e estará disponível no site do NTInf.

 • Central de Serviços: é um grupo de trabalho (GT) dentro do NTInf que tem como objetivo ser o ponto único 

de contato entre os usuários e o Núcleo.

 •  Gerenciamento de Incidentes: o processo de gerenciamento de incidentes tem como missão restaurar os 

serviços o mais rápido possível com o mínimo de interrupção, minimizando os impactos negativos nas áreas de 

negócio. Os incidentes são gerenciados junto a Rede Nacional de Pesquisas (RNP). No ano de 2018 foram registrados 

2.194 incidentes. Destes, 2.190 foram solucionados em 2018, alcançando uma taxa de solução de 99,81%. 

Adicionalmente, foram solucionados 839 incidentes abertos em anos anteriores.

 •  Gerenciamento de Requisições: o processo de gerência de requisições tem como objetivo atender os 

serviços que estão disponíveis no catálogo de serviços. As requisições são gerenciadas pela ferramenta opensource 

Redmine. No ano de 2018 foram registradas 3.741 requisições. Destas, 3.692 foram solucionadas, alcançando uma 

taxa de solução de 98,69%. Adicionalmente, foram solucionadas ainda 649 requisições de anos anteriores.

 • Gerenciamento do Nível de Serviço: O processo de Gerenciamento do Nível de Serviço gerencia a 

qualidade dos Serviços de TI conforme os acordos firmados entre a administração e o NTInf os chamados Acordos de 

Nível de Serviço (ANS). O objetivo do Gerenciamento do Nível de Serviço é manter e melhorar a qualidade dos 

serviços através de um ciclo constante de acordos, monitoramento, relatórios e melhoria dos níveis de serviços 

estrategicamente focado no negócio.

 • Melhoria Contínua de Serviço: a melhoria contínua do serviço tem por objetivo avaliar e melhorar a 

qualidade dos processos de gerenciamento de serviços de TI, proporcionando melhores serviços de TI e maior 

satisfação dos usuários. Estão sendo testadas e implementadas ferramentas para a avaliação dos serviços prestados 

pelo NTInf.

Montante de recursos aplicados em TI
 No ano de 2018, assim como no ano de 2017, o NTInf obteve um forte apoio da Reitoria e da Pró-reitoria de 

Planejamento (PPLAN) no que se refere a aporte orçamentário e financeiro em Tecnologia da Informação e 

Comunicação. Foram realizados investimentos indispensáveis para o desenvolvimento das atividades de Tecnologia 

da Informação na UFSJ. Estes investimentos foram de aproximadamente R$ 9.531.889,44 (Nove milhões, 

quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Contratações mais relevantes de recursos de TI
 Foram realizados inúmeros investimentos na área de TI, entre as contratações mais relevantes destacam-se:

 • Aquisição de ativos de rede de acesso, distribuição e core;

 • Aquisição de Firewalls para os campi de Divinópolis (CCO), Ouro Branco (CAP), Sete Lagoas (CSL) e Solar 

da Baronesa.

 • Aquisição de microcomputadores para as unidades acadêmicas e administrativas, destaca-se a aquisição 

inovadora de workstation para atendimento às demandas da Assessoria de Comunicação (Ascom) e NTInf;

 • Renovação de contrato com a empresa responsável pela manutenção de cabeamento estruturado;

 • Aquisição de gerador para o datacenter do CSA e Biotério;

 • Aquisição de um CDMAD (Centro de Dados Móvel de Alta Disponibilidade) a ser instalado no Campus 

Dom Bosco (CDB);

 • Aquisição de nobreaks e estabilizadores de energia para sustentar os equipamentos de TI e 

microinformática;

 • Contratação de empresa para suporte, manutenção e implantação dos sistemas SIG-UFRN;

 • Contratação da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (Fauf) para a realização da 

implantação do SIGAA, Sistema Acadêmico adquirido da UFRN.

Principais iniciativas – sistemas e projetos – e resultados na área de TI
 Essas informações encontram-se detalhadas no Relatório de Planejamento Estratégico Setorial - PES 2018 

70do Núcleo de Tecnologia da Informação.

69 Disponível em : https://servicos-ntinf.ufsj.edu.br/web/
70Para mais informações, acessar: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/RELATORIO%20PES%20-%202018%20NTInf.pdf

68 Disponível em: https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ntinfcco/Res007Consu2009RegimentoNTINF.pdf
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Segurança da informação
 Para fortalecer a cultura da segurança da informação na sociedade, o governo federal publicou a nova 

Política Nacional de Segurança da Informação (PNSI), com a publicação do Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 

2018. A partir de uma visão abrangente e sistêmica, a nova política atualiza as normas contidas no Decreto 

3.505/2000.

 Em um esforço conjunto da administração pública federal, coordenado pelo Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República (GSI/PR), foram revistos e atualizados os princípios e diretrizes que orientam 

a atuação dos gestores públicos federais.

 O governo federal busca promover a participação da sociedade e dos órgãos públicos para construir uma 

Estratégia Nacional de Segurança da Informação. A estratégia será dividida em cinco módulos: segurança 

cibernética; defesa cibernética; segurança das infraestruturas críticas; segurança da informação sigilosa; e proteção 

contra vazamento de dados.

 A PNSI prevê ainda a criação de planos nacionais com o detalhamento da execução das ações e dos objetivos 

da Estratégia Nacional, bem como a atribuição de responsabilidades, a definição de cronogramas e a apresentação 

da análise de riscos e das ações de contingência que garantam o atingimento dos resultados esperados. Os planos 

nacionais serão divididos em temas e designados a um órgão responsável.

 A implementação da Política ficará por conta dos órgãos da administração pública federal, que devem 

elaborar suas próprias políticas e normativos internos, de acordo com as normas de segurança da informação 

editadas pelo GSI. Os órgãos também devem observar as normas estabelecidas pelo Ministério do Planejamento.

 Contudo, o NTInf está se organizando para a criação do Comitê de Segurança da Informação, a criação de um 

setor para cuidar dos assuntos referentes a essa área, bem como, o aumento do seu quadro de servidores efetivos para 

atender às diretrizes do referido decreto. Essas ações constam no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (2019-

2020) que será submetido à aprovação do Conselho Universitário (Consu) até o mês de julho do corrente ano.

Principais desafios e ações futuras
 Os principais desafios e ações futuras do NTInf serão apresentadas a seguir:

 •  Implantação do CDMAD (Centro de Dados Móvel de Alta Disponibilidade);

 • Aquisição de gerador de energia para aumentar a disponibilidade do CDMAD;

 • Contratação de pessoa jurídica para a reestruturação da rede física e lógica dos prédios históricos da UFSJ;

 • Reestruturação da rede elétrica de informática em todos os campi da UFSJ;

 • Segmentação da rede nos campi de Divinópolis (CCO), Ouro Branco (CAP) e Sete Lagoas (CSL);

 • Contratação de empresa jurídica para implantação de rede sem fio de alta performance e disponibilidade 

em todos os campi da UFSJ;

 • Contratação de empresa jurídica para manutenção nível 1 de microcomputadores e periféricos;

 • Aquisição de equipamentos de processamento e armazenamento para popular o CDMAD;

 • Implantação do Sistema Acadêmico (SIGAA-UFRN);

 • Criação do setor de segurança da informação (SegInf);

 • Melhoria dos serviços prestados pelo NTInf;

 • Implantação efetiva da Central de Serviços;

 • Aquisição de solução controle de inventário de hardware e gerência de Help Desk;

 • Execução do projeto de rede metropolitana, para interligar os campi de São João del-Rei;

 • Aprimorar a utilização do serviço de VoIP, por meio da implantação nos campi fora de sede e aquisição de 

aparelhos telefônicos VoIP;

 • Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI);

 • Implantar o Processo Eletrônico Nacional (PEN);

 • Ampliar o quadro de servidores efetivos, com vista a ajustar o número de servidores com as demandas 

tecnológicas atuais;

 • Melhorar os índices de conformidade da unidade;

 • Realizar a melhoria continua dos sistemas legados:

 • Realizar a apropriação tecnológica dos sistemas SIG-UFRN;

 • Criação do Comitê de Segurança da Informação e Governança de Tecnologia da Informação;

 • Criação do Plano de Segurança da Informação (PSI-UFSJ).
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Demonstrações Contábeis 

7  O objetivo desta seção é demonstrar a situação e o desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da 

gestão no exercício 2018, da UFSJ. Para tanto são apresentados conteúdos, acima de tudo, técnicos: Declaração do 

contador expressando sua responsabilidade; Demonstrações contábeis (Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, 

Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanço Financeiro, Demonstração das 

Variações do Patrimônio Líquido); e amplo conteúdo com as Notas explicativas sobre as demonstrações contábeis 

apresentadas.
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7.1 Declaração do contador
Quadro 12: Tempo de afastamento servidores UFSJ

 De acordo com análise realizada nos Demonstrativos, Balancete e Auditores Contábeis (CONDESAUD), 

declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e 

as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos 

pela Lei 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada 

pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2018 dos órgãos subordinados relacionados abaixo, 

refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial, EXCETO no tocante a(s) 

ressalva(s) por órgão apresentada(s) abaixo:

 • Órgão: 26285

 •Ressalva: Verificam-se valores apresentados no Inventário Patrimonial, bens móveis, divergentes dos 

valores apresentados no Balanço Patrimonial 2018.

 •Justificativa para permanência de restrições contábeis no encerramento do exercício de 2018: Na 

“Conformidade Contábil de Órgão Superior/MEC” registrada no SIAFI 2018, não foram elencadas restrições 

contábeis para o órgão 26285. 

 Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Denominação completa (Órgão Superior)

26285

Código do 
Órgão

UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei

MG098932/O-3

São João del-ReiLocal

Contador Responsável CRC nº

Data 10/01/2019

Ana Alice de Resende

 

Obs: na seção ANEXOS E APÊNDICES encontra-se a declaração original, com a respectiva assinatura. 

7.2 Demonstrações contábeis e notas explicativas 
 Resumo das políticas contábeis significativas

 • As Demonstrações Contábeis da UFSJ são elaboradas em consonância com os seguintes dispositivos:

 • Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF).

 • Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público – NBCASP (Resoluções do CFC nº 1.134 a 1.137/2008 e 

nº 1.366/2011) (NBC T 16.6 R1 e 16.7 a 16.11);

 • Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, convergentes aos padrões 

internacionais da contabilidade do setor público – NBC TSP (Estrutura Conceitual, NBCTSP nº 01 a 10);

 • Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP),

 • Manual SIAFI, que contém orientações e procedimentos específicos oriundas da Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN.

 As demonstrações contábeis consolidam as informações contábeis da Universidade Federal de São João 

del-Rei. O objetivo principal das demonstrações contábeis é fornecer aos diversos usuários informações sobre a 

situação econômico-financeira da entidade, quais sejam: a sua situação patrimonial, o seu desempenho e os seus 

fluxos de caixa, em determinado período ou exercício financeiro.

 Compõem as demonstrações contábeis da UFSJ:

 • Balanço Orçamentário (BO);

 • Balanço Financeiro (BF);

 • Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

 • Balanço Patrimonial (BP);

 • Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

 • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

 Todas as demonstrações contábeis encontram-se disponíveis na seção ANEXOS E APÊNDICES.

7.3 Balanço Orçamentário / Restos A Pagar
Receitas
 Até o dia 31/12/2018 a Universidade arrecadou de receita orçamentária o montante de R$ 905.814,21, 

enquanto executou (empenhou) de despesas orçamentárias o montante de R$ 335.633.932,47, ocasionando um 

déficit orçamentário segundo o balanço de R$ 334.728.118,26.

 Esse déficit alto se justifica uma vez que no balanço são computadas apenas as receitas próprias arrecadadas 

pela Universidade, não sendo computadas as transferências financeiras recebidas. Ao reportarmos aos valores do 

balanço financeiro iremos encontrar o montante em transferências financeiras recebidas até o mês de dezembro de 

R$ 304.849.983,34, onde traria o déficit orçamentário para apenas R$ 29.878.134,92. O valor para o quarto 

trimestre com relação ao déficit apresenta-se um pouco elevado, isso devido as transferências financeiras serem 

feitas mensalmente de acordo com as despesas liquidadas não levando em conta o montante do empenhos 

estimativos que são feitos todo início de exercício e quando esses passam em restos a pagar.

 Pela análise do quadro a seguir, as despesas empenhadas (R$ 335.633.932,47) alcançaram 93,22% do total 

da Dotação Atualizada (R$ 360.043.423,00).

Categoria Econômica 

Quadro 13: Receitas e Despesas por Categoria econômica

Previsão Fixação Realização Execução Real Exec (%) 
AV

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Superavit/(Deficit)

Total das Receitas

Total das Despesas

1.191.540,00 905.814,21 110,07 100,00

360.043.423,00 335.633.932,47 93,22 100,00

822.921,00

368.619,00

324.115.784,00 

35.927.639,00

-

905.814,21

0,00

110,07

0,00

69,06

30,94

324.616.614,28

11.017.318,19

100,15

30,66

90,02

9,98

(334.728.118,26) 0,00 0,00

Fonte: SIAFI, 2018

Despesas
 Analisando o total das despesas empenhadas em relação à dotação ao total da dotação atualizada, foram 

executadas até o mês de setembro 99,10% das Despesas Correntes e das Despesas de Capital 30,66%, 

apresentando tendências em que já foram feitos empenhos estimativos para todo o exercício nas despesas correntes 

em sua maioria e ainda faltando grande parte das despesas de capital para poderem ser executadas, em termos 

percentuais.

Declaração do Contador 2018
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Grupo despesa

Quadro 14: Despesas Fixadas e Empenhadas por Grupo – Composição 

Dotação atualizada Despesas 
empenhadas

% DespEmp/ Dot 
Atual

Composição 
(EMP)/(DOT)

1. Pessoal e Enc. Sociais

4. Investimentos

6. Amortização Dívida

Subtotal Desp. Correntes

Subtotal Desp. Capital

324.115.784,00 324.616.614,28 100,15 100

35.927.639,00 11.017.318,19 30,66 100

- - - -

Fonte: SIAFI, 2018

256.126.513,00 253.827.833,12 99,10 78,19

2. Juros e Encargos Dívida - - - -

3. Outras Desp. Correntes 67.989.271,00 70.788.781,16 104,11 21,71

5. Inversões Financeiras

35.927.639,00 11.017.318,19 30,66 100

- - - -

7. Reserva Contingência - - - -

Total 360.043.423,00 335.633.932,47 93,22 -

Despesas
 O  mostra que o principal montante de gastos empenhados se encontra no grupo pessoal e Quadro 14

encargos. Os investimentos ainda não foram executados em sua maioria. 

 Podemos verificar que com relação às despesas correntes e de capital excluindo todas as despesas que são 

utilizadas para o pagamento de pessoal, os maiores montantes estão com 27,67% em Locação com Mão de Obra, 

15,31% Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 12,52% Auxílio Financeiro a Estudantes.

Restos a Pagar
 Os cancelamentos dos restos a pagar foram executados após solicitação da contabilidade aos demais 

setores, os quais fizeram um real levantamento da necessidade de se manter a inscrição dos referidos, após resposta 

e autorização dos setores responsáveis, foram feitos os cancelamentos, pois foi detectado que não seria mais possível 

a execução dos pagamentos, pois os serviços não foram prestados ou executados.

Grupo despesa

Quadro 15: Execução de RPNP – Por Grupo de Despesa 

-2

Pessoal e Encargos
Sociais

Investimentos 148.082,65 7.598.899,11 30,00

- - -

314.198,54 20.810.381,24 18.814.877,40

Inversões Financeiras - - -

-1

9.054.252,54

RPNP (Inscritos 
+ Reinscritos)

-

21.124.579,78

-

-3 -4

Total 462.281,19 29.716.551,13 26.413.776,5130.178.832,32

F
o
n
te

: T
e
so

u
ro

 G
e
re

n
ci

a

RPNP 
Cancelados

RPNP (Inscritos – 
Cancelados)

RPNP 

liquidados 

Outras Despesas

-

-

70,00

-

(5) = 
AV (4) 

100

(3)(%)

 No  foram apresentados os restos a pagar de acordo com o grupo de despesa, salientando que a Quadro 15

Universidade só possui restos a pagar em dois grupos distintos: Outras despesas Correntes cujo elemento inicia-se 

com 33 e Investimentos cujo grupo inicia-se com 44. 

Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa
 Os quadros seguintes apresentam os ingressos e os dispêndios ocorridos até dezembro de 2018. Verifica-se 

que as despesas orçamentárias tiveram um pequeno acréscimo 6,48%, já as receitas orçamentárias um decréscimo 

de -1,69%, mas observando apenas as transferências financeiras recebidas houve um aumento de 6,93 com relação 

ao exercício de 2017. Isso devido à necessidade de um pequeno aumento do empenhamento e liquidação de 

despesas, conforme demonstrado no Balanço Orçamentário.

 Entretanto, os recebimentos extraorçamentários tiveram um acréscimo de 80,56%, já que houve um 

aumento considerável nas Despesas Extra Orçamentárias de 15,32%, isso ocorreu devido ao pagamento dos restos a 

pagar já efetuados no início e no decorrer do exercício.

Ingressos

Quadro 16: Total de ingressos extraorçamentários

dez/18 dez/17 AH (%)

Transferências financeiras recebidas

Saldo do exercício anterior, caixa e 
equivalentes de caixa

Receitas orçamentárias

Total

905.814,21 921.428,20 -1,69

388.017.790,51 342.554.195,91 13,27

4.509.121,57 3.517.721,64 28,18

Fonte: Siafi, 2017/ 2018

Recebimentos extraorçamentários

331.013.371,59 309.543.449,38 6,39

51.589.483,14 28.571.596,69 80,56

Dispêndios

Quadro 17: Total de dispêndios extraorçamentários

dez/18 dez/17 AH (%)

Transferências Financeiras Concedidas

Saldo para o Exercício Seguinte: Caixa e
Equivalentes de Caixa

Despesas Orçamentárias

Total

335.633.932,47 315.183.388,81 6,48

388.017.790,51 342.554.195,91 13,27

21.855.829,68 3.517.721,64 28,18

Despesas Extra orçamentárias

3.132.912,84 87.449,47 3.482,54

27.395.115,52 4.509.121,57 384,70

Fonte: SIAFI, 2017/ 2018
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(+) Ingressos

Quadro 18: Resultado Financeiro – Metodologia 1

dez/18 dez/17 AH (%)

Transferências Financeiras Recebidas

Recebimentos Extraorçamentários

Receitas Orçamentárias

(=) Resultado Financeiro

905.814,21 921.428,20 -1,69

-17.346.708,11 -991.399,93 -1.649,71

27.395.115,52 22.774.236,06 20,28

Fonte: Siafi, 2017/2018

Despesas Extraorçamentárias

331.013.371,59 309.543.449,38 6,93

51.589.483,14 28.571.596,69 80,56

 O resultado financeiro até dezembro de 2018 está deficitário em R$ 17.346.708,11, o principal motivo do 

déficit ocorreu devido ao pagamento dos restos a pagar, onde as transferências financeiras vieram para cobrir a 

liquidação dos mesmos, já as despesas orçamentárias são oriundas de vários empenhos estimativos que serão 

liquidados e pagos no decorrer do exercício, conforme demonstrado através das duas metodologias utilizadas nos 

Quadros a seguir.

(-) Dispêndios dez/18 dez/17 AH (%)

Recebimentos Extraorçamentários 335.633.932,47 315.183.388,81 6,48

Recebimentos Extraorçamentários 3.132.912,84 87.449,47 3.482,54

(+) Ingressos

Quadro 19: Resultado Financeiro – Metodologia 2 

dez/18 dez/17 AH (%)

(+) Saldo para o Exercício Seguinte: 
Caixa e Equivalentes de Caixa

(=) Resultado Financeiro -17.346.708,11 -991.399,93 -1.649,71

Fonte: Siafi, 2017/ 2018

4.509.121,57 3.517.721,64 28,18

(-) Dispêndios dez/18 dez/17 AH (%)

(-) Saldo do Exercício Anterior: Caixa e
Equivalentes de Caixa

21.855.829,68 4.509.121,57 384,70

 Podemos observar que o maior grupo de ingressos, ou seja, de recebimentos de receitas são oriundos das 

transferências financeiras recebidas para execução do orçamento aprovado, perfazendo um total de R$ 331.013.371,59, um 

aumento de 6,93% em relação ao exercício de 2017.

Balanço Patrimomial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Patrimônio Líquido
 A conta 23711.03.00 – Ajustes de Exercícios Anteriores que “registra o saldo decorrente de efeitos da 

mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam 

ser atribuídos a fatos subsequentes” apresentou no final de 2018 um saldo devedor de R$ 14.909.780,96, 

correspondendo aos ajustes realizados segundo orientações dos órgãos técnicos para acerto nas contas de provisões 

para décimo terceiro e adiantamentos de férias relativos a exercícios anteriores a 2018.

Estoques
 Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das 

saídas dos estoques é o custo médio ponderado. No âmbito da Universidade Federal de São João del-Rei, o método 

foi implantando em 2015 com a implantação do sistema SIPAC.

Imobilizado
 Em 31/12/2018, a Universidade Federal de São João del-Rei apresentou um saldo de R$ 659.555.027,48 

milhões relacionados a imobilizado.

 Nos quadros a seguir, são apresentados a composição do Subgrupo Imobilizado, para os exercícios de 2018 

e 2017 através dos seus bens Móveis e Imóveis.

Bens Móveis
 Os Bens Móveis da Universidade em 31/12/2018 totalizavam R$ 64.317.257,36 milhões e estão distribuídos 

em várias contas contábeis conforme detalhado no quadro a seguir.

 O item que mais se destaca com 71,57% do montante são Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 

Ferramentas que são os principais bens necessários para o funcionamento, fim da Universidade.

 A variação positiva de cerca de 7,70, ocorrida em Bens de Informática, explica-se principalmente pela 

aquisição de vários equipamentos de Informática como uma nova central Data Center para o funcionamento dos 

cursos oferecidos pela Universidade no corrente exercício.

Bens Imóveis
 Os Bens Imóveis da Universidade totalizam em 31/12/2018 o saldo 595.237.770,12 milhões e estão 

distribuídos em várias contas contábeis, conforme demonstrado no quadro a seguir.

 O item mais relevante da composição dos bens imóveis da Universidade estão no grupo Bens de Uso 

Especial, seguido de obras em andamento.

 Os Bens de Uso Especial correspondem a 98,19% de todos os bens imóveis reconhecidos contabilmente no 

Balanço Patrimonial da Universidade, perfazendo o montante conforme quadro abaixo em 31/12/2018.

Mês Lançamento

Quadro 20: Bens Imóveis – Composição 

014/2018 014/2017 AV

Total 595.237.770,12 612.180.488,24 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial, 2018

Ccon – Item (6) Saldo R$ (Conta 
Contábil) AH (%)

Bens de Uso Especial 584.455.160,35 584.455.160,35 98,19

AH

(2,77)

AH (%)

0,00

Saldo R$ (Conta 
Contábil)

Bens Imóveis em Andamento 11.500.922,49 28.118.464,28 1,93 (59,10)

Instalações  0,00 0,00  

Deprec./Acum./Amort. Acumulada –
Bens Imóveis

(718.312,72) (393.136,39)  (0,12)  82,71
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 Não houve variações em relação ao exercício de 2017, relativas aos bens de uso especial.

 E através da análise vertical observamos que o item de maior relevância é exatamente o de imóveis de uso 

educacional, onde em se tratando de uma Universidade não poderia ser diferente.

 Com relação aos Bens Imóveis em Andamento vemos uma clara e grande diminuição através da análise 

horizontal. Isso ocorreu devido o setor contábil da Universidade ter feito lançamentos contábeis no Siafi de várias 

baixas das obras em andamento devido o contrato das mesmas já terem sido finalizadas no decorrer do exercício.

 O Setor de Patrimônio, não chegou a fazer a inclusão das obras no Spiunet em 2018 (procedimento já 

efetuado no início do exercício de 2019), por isso não houve alteração nos Bens de uso especial, deixando a conta 

Depreciação Amortização, acumulada com um valor maior, mesmo o total dos bens estando menor em relação ao 

exercício de 2017.



Intangíveis
 Em 31/12/2018, a Universidade apresentou um saldo de R$ 1.303.719,22 milhões relacionados a intangível.

 No , é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para os exercícios de 2018 e 2017. No Quadro 21

item intangível destaca-se o subgrupo software com vida útil indefinida, o qual perfaz o montante de 98,33% do total.

Quadro 21: Intangível – Composição 

0,00 0,00 0,000,00

UG Executora
Saldo R$

(Conta Contábil)

Mês Lançamento 014/2018

Software com vida útil 
definida 

Conta Contábil

014/2018
AV AH

Saldo R$
(Conta Contábil)

1.264.888,86 98,33 1,351.281.963,22Software com Vida Útil 
Indefinida

0,00 0,00 0,000,00Marcas, Direitos, Patentes 
– Vida Útil Definida

21.756,00 1,67 0,0021.756,00Marcas, Direitos, Patentes 
– Vida Útil Indefinida

1.286.644,86 100,00 1,331.303.719,22Total

154069 UFSJ

Fonte: Tesouro Gerencial, 2018

Caixa e Equivalente de Caixa 
 Em 31/12/2018 verificamos um valor muito elevado na conta Caixa e Equivalente de Caixa com aumento de 

384,70% de acordo com a análise horizontal, isso ocorreu devido o pagamento da folha e seus encargos não terem 

sido efetuados dentro do exercício de 2018 devido a um problema de atualização no sistema, onde não foram 

baixados nem a conta do passivo e nem a referida conta. 

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo 
 Em 31/12/2018 verificamos uma discrepância nos valores de acordo com a análise horizontal deste passivo 

em mais de 5.978,61%, isso ocorreu devido a apropriação da folha de pagamento e seus encargos, onde seus 

valores não foram baixados no final do exercício como explicado no item anterior. 

Demais Obrigações a Curto Prazo 
 Em 31/12/2018, está sendo verificado no balanço de acordo com a análise horizontal deste passivo um 

aumento expressivo com relação ao exercício de 2017 por volta de 5.520,03%, isso ocorreu devido aos valores 

lançados na conta Consignações e principalmente na conta Incentivos à Educação. Esses valores serão baixados 

assim que os pagamentos dos referidos passivos, principalmente a folha de pagamento, forem efetuados. 

Fornecedores e Credores nacionais 
 Em 31/12/2018, a Universidade apresentou o montante de R$ 194.440,53 de credores em curto prazo, sendo 

todo  esse  montante  de  fornecedores  nacionais.  Houve  um  decréscimo  com  relação  ao  exercício  de  2017,  pois  os 

repasses financeiros foram recebidos nos prazos propícios para realização dos pagamentos do próprio exercício de 2018. 

Obrigações Contratuais 
 Em  31/12/2018,  a  Universidade  apresentou  um  saldo  de  R$  44.453.113,90  referentes  a  obrigações 

contratuais do exercício de 2018 a serem executadas dentro do corrente exercício. 
 A maior parte das obrigações é referente à terceirização de serviços pela Universidade no exercício de 2018 

até futuros exercícios onde se encerrarão os contratos.

Provisões
 Em 31/12/2018, não foram necessárias inscrições ou lançamentos de provisões, por não haver hipóteses de 

ocorrer passivos futuros relevantes na Universidade, as demais provisões inerentes ao pessoal da universidade são 

realizados provisionamentos em suas contas de passivo circulante como as de décimo terceiro a pagar e férias a 

pagar, sendo estas encerradas no final do exercício.
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Outras Informações 
Relevantes

8

8.1 Materialidade
  A UFSJ considera que os temas incluídos neste relatório são expressivos e relevantes para demonstrar os 

resultados da instituição no referido exercício, ou seja, são conteúdos que geram valor para a instituição. A 

materialidade, ou os conteúdos, deste relato tem como suporte os temas contidos no Plano Estratégico Setorial – PES 

desenvolvido pela universidade desde o início da atual gestão. Foram incluídos, ainda, conteúdos das áreas especiais 

da gestão, que por sua vez mereceram destaques por serem estratégicos para a instituição. Esses conteúdos foram 

quantificados e avaliados durante o exercício, são eles:

Tema / Conteúdo
Acompanhamento 

(quantificação e avaliação)

Planejamento Estratégico 

Setorial  -  PES  UFSJ  e 

Governança

Acompanhamento periódico realizado pelas 

setoriais e pelo Núcleo de Planejamento da UFSJ 

quando são quantificados e avaliados os resultados.

Fonte: PPlan / UFSJ

Tema fundamental para a gestão pois 

traz os objetivos institucionais, as ações 

planejadas e o modo como os resultados 

do exercício serão utilizados para melhor 

tomada de decisões. Traz, também, o 

relacionamento com a sociedade e suas 

formas de comunicação. 

Resultados da Gestão

Acompanhamento periódico realizado pelas setoriais 

e pelo Núcleo de Planejamento da UFSJ quando são 

quantificados e avaliados os riscos institucionais.

Este é item do relatório considerado mais 

relevante. Ele traz conteúdos que 

demonstram quais são os reais valores 

gerados  em todos  os  trabalhos 

desenvolvidos pela instituição, relacionados 

aos processos finalísticos da UFSJ: ensino, 

assuntos estudantis, pesquisa, extensão e 

desenvolvimento institucional.

Gestão de Riscos e

Controles Internos

Acompanhamento periódico realizado pelas setoriais 

e pelo Núcleo de Planejamento da UFSJ quando são 

quantificados e avaliados os riscos institucionais.

Tema obrigatório e importante pois 

mostra a necessidade de melhoria nas 

linhas de controle institucionais e nas 

ações preventivas aos riscos que 

possam interferir negativamente no 

atingimento de objetivos.

Gestão Orçamentária

e Financeira

Realizado permanentemente pela Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento – PPlan. 
Conteúdo fundamental para conhecimento 

da evolução dos gastos, o desempenho 

institucional, os resultados e as perspectivas 

futuras. Itens essenciais para a tomada de 

decisões gerenciais da instituição.

Gestão de Pessoas Avaliação realizada permanentemente pela Pró-

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – 

Progp.

Estratégico para a instituição uma vez 

que demonstra a avaliação da força de 

trabalho, avaliação de desempenho, 

remuneração e meritocracia de pessoal 

da UFSJ, dentre outros resultados

Gestão de licitações e

contratos

Acompanhamento realizado permanentemente pela 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – 

PPlan e pela Pró-Reitoria de Administração -Proad.

Tema fundamental pois trata do uso dos 

recursos para aquisição de produtos e 

serviços para a instituição, de forma 

alinhada com seus objetivos propostos.

Quadro 22: Materialidade do relatório de gestão 2018

Relevância
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Quadro 22 (continuação): Materialidade do relatório de gestão 2018

8.2 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
 As deliberações e determinações do Tribunal de Contas da União são acompanhadas pela Unidade de 

Auditoria Interna – AUDIT, através do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC/SIG. 

Sendo que o detalhamento das determinações/recomendações relativas ao exercício de 2018, com as respectivas 

providências adotadas pela UFSJ, assim como o registro dos processos de contas de exercícios anteriores já julgados e 

as deliberações pendentes de atendimento encontram-se apresentados no Relatório Anual de Atividades de 
71Auditoria Interna – RAINT.

8.3 Tratamento de determinações do órgão de controle interno
 As recomendações da Controladoria-Geral da União são acompanhadas pela AUDIT, através do sistema 

Monitor, com a atualização das providências implementadas pelos gestores da UFSJ, cujo detalhamento das 

recomendações atendidas ou em situação de monitoramento, bem como os posicionamentos desse órgão de 

controle encontra-se disponível também no RAINT.

Gestão patrimonial e

infraestrutura

Acompanhamento realizado permanentemente 

pela Pró-Reitoria de Administração -Proad.

Sem as infraestruturas e recursos 
patrimoniais a UFSJ não teria as 
condicionantes necessárias para atingir 
seus objetivos.

Demonstrações

contábeis

Acompanhamento realizado permanentemente pela 

Pró-Reitoria de Administração -Proad.

Gestão da Tecnologia

da Informação

Acompanhamento realizado pelo Núcleo de 

tecnologia da informção – NTinf.
Área estratégica em qualquer organização. 

Na UFSJ não é diferente. Torna possível, 

principalmente, o controle em diversas áreas, 

além de propiciar ferramentas que permitam 

segurança e celeridade nos processos.

Tema / Conteúdo
Acompanhamento 

(quantificação e avaliação)Relevância

F
o
n
te

: 
P

P
la

n
 /
 U

F
S

J

Importante  a  padronização  das 
demonstrações contábeis para possibilitar 
análises fidedignas com a realidade, pois 
trata-se de temas e conteúdos que dão 
suporte  necessário  para  o  bom 
funcionamento institucional.

Sustentabilidade ambiental Acompanhamento realizada permanentemente pela 

Pró-Reitoria de Administração -Proad.  
Tema obrigatório que proporciona 

qualidade de vida, de trabalho e 

sustentabilidade ambiental.

70Disponível em: https://ufsj.edu.br/audit/raint.php
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Anexos 
e Apêndices
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9.1 Declaração de Integridade

 Os servidores responsáveis pela governança institucional da UFSJ, cientes das responsabilidades civis e 

profissionais, declaram que: 

 • reconhecem sua responsabilidade por assegurar a integridade deste relatório;

 • reconhecem terem aplicado o pensamento coletivo na preparação e na apresentação deste relatório integrado;

 • concluem que a apresentação deste relatório está em acordo com a estrutura de relato integrado, proposto pelo TCU. 

São João del-Rei (MG), 1º/03/2019

Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira
Presidente dos Conselhos Superiores da UFSJ

Reitor UFSJ

Valdir Mano
Vice-Reitor UFSJ  

Lincoln Cardoso Brandão
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

André Luiz Mota
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Ivan Vasconcelos Figueiredo
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

Gustavo Melo Silva
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento

Vera Lúcia Meneghini Vale
Pró-Reitora de Administração

Geunice Tinoco Scola
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Josiane Nogueira 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis

Paulo Fernando Cabral de Ávila
Chefe da Auditoria Interna

Roberto Pires Calazans Matos
Presidente da CPA

Elaine Cristina Aparecida de Souza 
Coordenadora-Geral da Ouvidoria da UFSJ
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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.

Indicadores 

Quadro 23: Áreas estratégicas da gestão

 Decisão 

 Reitoria 

Pró-Reitoria de 
 Ensino  

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós- 

 Graduação 
 (PROPE)

Pró-Reitoria de 
 Extensão e 
 Assuntos 
 Comunitários 
 (PROEX)

Pró-Reitoria de 
Planejamento e 
Desenvolviment

o (PPLAN)

CompetênciasEstratégicas

Professor Sérgio Augusto 
Araújo da Gama Cerqueira Reitor

Titular

Compete a Vice-Reitoria substituir a Reitora nas suas 
ausências ou impedimentos, colaborar com a 

administração da Universidade, além de desempenhar as 
tarefas delegadas pelo Reitor.

Professor Marcelo Pereira 
de Andrade

Professor  Valdir Mano

Vice-reitor

Vice-reitor

Cargo

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

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

UFSJ

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 atualmente 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.

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.

Professor Écio Antônio 
Portes

Professor Lincoln Cardoso 
Brandão

Pró-Reitor de Ensino 
de Graduação

Pró-Reitor Adjunto 
de Graduação

de Graduação
Professora Stella Maris 

Resende

Pró-Reitor de Pesquisa
e Pós-Graduação

Professor André
Luiz Mota

Professor Roberto Pires 
Calazans Matos

Pró-Reitor Adjunto 
de Pós-Graduação

Professor André Batista de 
Negreiros

Pró-Reitor Adjunto 
de Pós-Graduação

Professor Ivan Vasconcelos 
Figueiredo

Pró-Reitor de 
Extensão e 
Assuntos 

Comunitários

Professor Gustavo Melo Silva Pró-Reitor de 
Planejamento e 

Desenvolvimento

Pró-Reitoria de 
Administração 

(PROAD)

Pró-Reitoria de 
Gestão e 

Desenvolvimento 
de 

Pessoas(PROGP)

A PROAD é a 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.

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 Vera 
Lúcia Meneghini Vale

Pró-Reitora de 
Administração

Técnica Administrativa 
Geunice Tinoco Scola

Pró-Reitora de 
Gestão e 

Desenvolvimento de
Pessoas 

Técnica Administrativa 
Josiane Nogueira

Pró-Reitora de 
Assuntos Estudantis

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  Valdir Mano

Contratação de pessoa jurídica especializada para 
execução de obras de reparação das instalações da 

planta piloto e galpão de máquinas agrícolas, 
ampliação da iluminação das vias internas, 

construção de guarita na entrada, e recomposição 
de calçamentos e drenagem de águas pluviais no 

Campus Sete Lagoas. 

Tipo de 
Licitação

Quadro 24: Contratações relevantes UFSJ exercício 2018  

Objeto

Relação com o 
seguinte objetivo 

estratégico da 
UFSJ

G2 – Reorganizar 
(aprimorar) as áreas físicas 
visando sua manutenção, 

segurança e acessibilidade

A referida licitação justifica-se 
pela necessidade de tornar a 
segurança da comunidade 

acadêmica ainda melhor, bem 
como trazer melhorias na 

mobilidade interna do 
Campus.

Justificativa e/ou 
relevância
da compra

Contratação de pessoa jurídica especializada para 
realização de obras de revitalização e ampliação da 

iluminação externa, construção de guarita na entrada 
do Campus, abrigos/pontos de ônibus para a 

comunidade acadêmica para atender ao Campus 
Alto Paraopeba.

RDC – Regime 
diferenciado de 

Contratação

G2 – Reorganizar 
(aprimorar) as áreas físicas 
visando sua manutenção, 

segurança e acessibilidade

Contratação de pessoa jurídica especializada para 
realização de obras para a construção da 2ª Etapa 

do prédio destinado ao Curso de Engenharia Civil do 
Campus alto Paraopeba.

RDC – Regime 
diferenciado de 

Contratação

A1 – Assegurar a excelência 
em ensino, pesquisa e 

extensão.

A licitação justifica-se para 
assegurar a finalização da 

referida obra que foi iniciada 
em 2014 com a licitação da 

1ª etapa – superestrutura. 
Com a necessidade de 

finalizar a obra, docentes do 
Departamento de 

Engenharia Civil do CAP, 
juntamente, com a equipe 

técnica da Divisão de 
Projetos e Obras, elaboraram 
o projeto e, através ação do 
Mag.º Reitor junto ao MEC, 

foi disponibilizado o 
orçamento necessário para a 

execução desta obra. O 
Curso de Engenharia Civil 

está implantado numa 
estrutura física já existente e 

que foi adaptada para tal 
fim. No entanto, o 

desenvolvimento das 
atividades acadêmicas 

precisa de novos espaços, 
especialmente para a 

implantação de laboratórios, 
o que propiciará uma infra-
estrutura que trará maior 

conforto aos usuários, bem 
como, instalações adequadas 
para o desenvolvimento das 

atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

A referida licitação justifica-
se para tornar mais eficiente 

o monitoramento e 
fiscalização dos 

procedimentos de segurança 
do Campus, seja pessoal ou 

patrimonial, 
complementando a vigilância 
orgânica convencional, cujo 
quantitativo é insuficiente 

divido à restrições 
orçamentárias impostas pelo 
orçamento geral da União. 

O constante estado de alerta 
no que tange segurança, seja 

pessoal ou patrimonial, 
também se estende na seara 

da Administração Pública, 
potencializando a 

responsabilidade do Gestor 
Público quanto a oferecer o 
mínimo de segurança aos 

alunos, docentes, servidores 
técnicos administrativos, 
prestadores de serviços, 

visitantes e demais usuários.

Pregão Eletrônico

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de instalação, suporte técnico 

incluindo manutenção preventiva e corretiva, de 
sistema de monitoramento eletrônico, mediante 

serviços de gravação e fornecimento de imagens 
por circuito fechado de televisão – CFTV e sistema 
de alarme em ambientes específicos, para atender 

ao Campus Sete Lagoas.

G2 – Reorganizar 
(aprimorar) as áreas físicas 
visando sua manutenção, 

segurança e acessibilidade
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Pró-Reitor de Ensino 
de Graduação

01/01/2018 
a 31/12/2018

Período
de 

atuação

01/01/2018 
a 31/12/2018

01/01/2018 
a 31/12/2018

01/01/2018 
a 31/12/2018

01/01/2018
a 31/12/2018

01/01/2018
a 31/12/2018

01/01/2018
 a 08/04/2018

23/08/2018 
a 31/12/2018

01/01/2018 
a 11/01/2018
09/03/2018 
a 31/12/2018

01/01/2018 a 
22/08/2018

Pró-Reitor Adjunto  06/09/2018 
a 31/12/2018

01/01/2018 a 
31/12/2018

01/01/2018 a 
05/09/2018

06/09/2018 
a 31/12/2018

RDC – Regime 
diferenciado de 

Contratação

A referida licitação justifica-se 
pela necessidade de tornar a 
segurança da comunidade 

acadêmica ainda melhor, bem 
como trazer melhorias na 

mobilidade interna do 
Campus.



Com a aquisição do software, será 
possível automatizar os 

procedimentos da Comissão, 
facilitando seu fluxo de trabalho, 

minimizando os esforços 
necessários para a realização das 

atividades de coordenação, 
secretaria e relatoria, bem como 
agilizar o trâmite dos processos e 
promover maior transparência aos 

trabalhos da Comissão. Além disso, 
a ferramenta é capaz de gerar 

relatórios ricos em detalhes, 
disposição gráfica das atividades da 

CEUA, envio de convocação de 
reunião, sistema de criação de 

ATAS inteligentes, tela de 
rastreamento de documentos, 

definição de documentos 
obrigatórios para submissão, envio 

do certificado para os biotérios 
cadastrados e mais uma série de 
recursos gerenciáveis através do 

menu de configurações.

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de instalação, suporte 
técnico incluindo manutenção preventiva e 

corretiva, de sistema de monitoramento 
eletrônico, mediante serviços de gravação e 

fornecimento de imagens por circuito fechado de 
televisão – CFTV e sistema de alarme em 

ambientes específicos, para atender aos campi da 
Sede da UFSJ, na cidade de São João del-Rei.

Tipo de 
Licitação

Quadro 24 (continuação): Contratações relevantes UFSJ exercício 2018  

Pregão Eletrônico

Objeto

Relação com o 
seguinte objetivo 

estratégico da 
UFSJ

G2 – Reorganizar 
(aprimorar) as áreas físicas 
visando sua manutenção, 

segurança e acessibilidade.

A referida licitação justifica-
se para tornar mais eficiente 

o monitoramento e 
fiscalização dos 

procedimentos de segurança 
do Campus, seja pessoal ou 

patrimonial, 
complementando a 
vigilância orgânica 
convencional, cujo 

quantitativo é insuficiente 
divido à restrições 

orçamentárias impostas pelo 
orçamento geral da União. 

O constante estado de alerta 
no que tange segurança, 

seja pessoal ou patrimonial, 
também se estende na seara 

da Administração Pública, 
potencializando a 

responsabilidade do Gestor 
Público quanto a oferecer o 
mínimo de segurança aos 

alunos, docentes, servidores 
técnicos administrativos, 
prestadores de serviços, 

visitantes e demais usuários.

Justificativa e/ou 
relevância
da compra

Contratação de empresa prestadora de serviços 
gráficos relativos à confecção e acabamento de 

banners
Pregão Eletrônico

G6 – Aperfeiçoar os fluxos 
de comunicação 
organizacional

A referida licitação justifica-
se pela alta demanda de 

produção de banners, como 
material de divulgação da 

instituição, de forma 
otimizada, com qualidade, 

baixo custo, uniformidade e 
padronização, levando-se em 
consideranção a inviabilidade 

da gráfica da instituição 
realizar os serviços previstos.

Aquisição de pastas personalizadas para a UFSJPregão Eletrônico

G6 – Aperfeiçoar os fluxos 
de comunicação 
organizacional

A referida licitação justifica-
se pela necessidade de 

entrega de diplomas aos 
alunos formados nos cursos 
de graduação, por meio de 

um material gráfico 
personalizado, com a 
identidade visual da 

Universidade. Como a 
gráfica da UFSJ não tem 

capacidade de produzir esse 
material em larga escala, o 

serviço foi realizado em 
gráfica contratada.

Aquisição de material permanente para atender a 
demanda das equipes de competição da UFSJ

Pregão Eletrônico 
Nº 37/2018

A2 – Promover e fortalecer 
ações de permanência 

estudantil

A referida licitação justifica-
se pela necessidade de 
aquisição de material 

permanente para uso das 
equipes de competições 
acadêmicas da UFSJ que 

auxiliam na permanência do 
estudante.

Aquisição de material de consumo para atender a 
demanda das equipes de competição da UFSJ

Pregão Eletrônico 
Nº 74/2018

A2 – Promover e fortalecer 
ações de permanência 

estudantil

A referida licitação justifica-
se pela necessidade de 
aquisição de material de 
consumo para uso das 

equipes de competições 
acadêmicas da UFSJ que 

auxiliam na permanência do 
estudante.

Abertura de licitação para aquisição de material 
permanente para o programa de extensão 

"Programa controle populacional dos cães de rua 
do município de São João del-Rei, MG"

Pregão Eletrônico

A1 – Assegurar a excelência 
em ensino, pesquisa e 

extensão.

A referida licitação permite a 
aquisição de materiais 

necessários para atingir a 
meta de castração de 50 
cães de rua por mês no 

Campus Tancredo de 
Almeida Neves, em São 
João del-Rei. A verba é 
proveniente de emenda 

parlamentar. Pregão 
eletrônico 051/2018.

Pagamento de estande (utilização de espaço 
físico) para participação da UFSJ na Feira 

Internacional da Nafsa – Association of 
International Educators (Associação de 
Educadores Internacional), de 27/05 a 

01/06/2018, na Philadelphia/USA

Contratações 
Diretas

A3 – Consolidar a política 
de Internacionalização da 

instituição

A participação na Feira 
Internacional contribui 
significativamente para 
aumentar a visibilidade 
internacional da UFSJ, 

aumentando também a 
atratividade da instituição 
para o estrangeiro, bem 

como proporciona 
oportunidades de 

estabelecimentos de 
parcerias, visando o 

desenvolvimento de futuras 
cooperações e projetos 

conjuntos.

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de recepcionistas para o 

Campus Centro-Oeste Dona LinduPregão Eletrônico

G4 – Promover a 
reestruturação 

administrativa com o 
mapeamento e definição 
das políticas de fluxos de 

processos

A contratação pretendida 
visa dar suporte às 

atividades administrativas, 
mantendo a qualidade e a 

eficiência dos serviços 
realizados.

Aquisição de aparelhos de ar condicionado para 
os laboratórios do Campus Centro-Oeste Dona 

LinduPregão Eletrônico
A1 – Assegurar a excelência 

em ensino, pesquisa e 
extensão.

A referida licitação justifica-
se pela necessidade de 

climatização nos 
laboratórios, mantendo a 
temperatura apropriada e 

permitindo melhor 
desempenho das atividades 

de ensino e pesquisa 
realizadas.

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva de elevadoresPregão Eletrônico
G2 – Reorganizar 

(aprimorar) as áreas físicas 
visando sua manutenção, 

segurança e acessibilidade

A contratação se faz 
necessária para manter os 
elevadores em perfeitas 

condições de funcionamento 
e conservação, no intuito de 

proporcionar segurança a 
todos os usuários, favorecer 
a acessibilidade, e zelar pela 
conservação do patrimônio 

público.

Contratação da licença de uso do software 
"Sistema Gerencial Online para Comissão de Ética 

no Uso de Animais de Experimentação (versão 
6.0)"

Contratação Direta
G7 -Promover a 

governança dos sistemas e 
infraestrutura de 

tecnologia da informação
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Registro de preço para eventual aquisição de 
materiais biológicos

Tipo de 
Licitação

Quadro 24 (continuação): Contratações relevantes UFSJ exercício 2018  

Pregão Eletrônico 
nº 039/2018

Objeto

Relação com o 
seguinte objetivo 

estratégico da 
UFSJ

A1 – Assegurar a excelência 
em ensino, pesquisa e 

extensão

Manutenção de 
laboratórios dos 

programas de pós-
graduação stricto sensu.

Justificativa e/ou 
relevância
da compra 

Aquisição de 125 Data Shows para atender todas 
as salas de aula dos campi da UFSJ. Pregão Eletrônico 

A1 – Assegurar a excelência 
em ensino, pesquisa e 

extensão.

A referida licitação justifica-se 
pela necessidade de atualizar 

os Data Shows que foram 
comprados em 2008 e não 
trabalham atualmente com 

portas HDMI que melhoram a 
qualidade das apresentações 

em sala de aula.

Aquisição de 20 computadores para o 
laboratório de ensino de informática no Campus 

de Sete Lagoas

Pregão Eletrônico 
A1 – Assegurar a excelência 

em ensino, pesquisa e 
extensão.

Implantar uma sala para 
ensino de informática, 

considerando as unidades 
curriculares de 
Programação, 

Geoprocessamento, 
Desenho auxiliado por 

computador, entre outras.

Aquisição de 11 computadores para a Biblioteca 
do Campus Santo AntônioPregão Eletrônico 

G7 – Promover a 
governança dos sistemas e 
infraestrutura de tecnologia 

da informação.
G6 – Aperfeiçoar os fluxos 

de comunicação 
organizacional.

Melhorar a qualidade de 
trabalho dos servidores e 

servidoras no setor de 
biblioteca.

Aquisição de 13 computadores para a Divisão de 
Controle Acadêmico do Campus Santo Antônio, 
Campus Dom Bosco e Campus Tancredo Neves.Pregão Eletrônico 

G7 – Promover a 
governança dos sistemas e 
infraestrutura de tecnologia 

da informação.
G6 – Aperfeiçoar os fluxos 

de comunicação 
organizacional.

Melhorar a qualidade de 
trabalho dos servidores e 

servidoras no setor de 
atendimento aos alunos.

Fonte: PROEN, PROAD, ASCOM, PROAE, PROEX, ASSIN, CCO, PROPE / UFSJ
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Quadro 25: Balanço orçamentário Fonte: Difin / UFSJ

Aquisição de materiais para a estruturação dos 
Laboratórios de Dendrologia e Ecologia Florestal, 
laboratório de anatomia da madeira e quimica da 

madeira, laboratório de biometria florestal, 
laboratório de sementes e viveiros florestais, 

laboratório de tecnologia da madeira, laboratório 
de silviculta e melhoramento florestal, laboratório 

de geoprocessamento e laboratório de manejo 
florestal do curso de Engenharia Florestal da 

UFSJ/CSL.

Pregão Eletrônico 
A1 – Assegurar a excelência 

em ensino, pesquisa e 
extensão.

Melhorar a qualidade dos 
laboratórios do curso de 

Engenharia Florestal.



Fonte: DIFIN / UFSJ

Quadro 25: Balanço orçamentárioQuadro 25: Balanço orçamentário Fonte: Difin / UFSJ Fonte: Difin / UFSJ



Quadro 26: Balanço Financeiro Quadro 27: Demonstrações de fluxo de caixaFonte: Difin / UFSJ Fonte: Difin / UFSJ



Quadro 27: Demonstrações de fluxo de caixa Quadro 27: Demonstrações de fluxo de caixaFonte: Difin / UFSJ Fonte: Difin / UFSJ



Quadro 28:  Balanço patrimonial Quadro 28:  Balanço patrimonial Fonte: Difin / UFSJ Fonte: Difin / UFSJ



Quadro 29:  Variações patrimoniais Quadro 29:  Variações patrimoniais Fonte: Difin / UFSJ Fonte: Difin / UFSJ



Quadro 29:  Variações patrimoniais Quadro 30:  Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
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Figura 22: Declaração do Contador


