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Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados do Campus Centro-Oeste Dona Lindu -

CCO (até a presente data) referente às ações planejadas no PES. Pretende-se conhecer de que forma

o campus Centro-Oeste Dona Lindu tem alcançado seus objetivos e quanto tem contribuído para

atingir os objetivos estratégicos da UFSJ. Visa, também, identificar o grau de efetividade das ações,

o índice de não cumprimento das ações planejadas, o nível de vulnerabilidade frente aos riscos

conhecidos, entre outros dados relevantes para a tomada de decisões desta unidade e da UFSJ.

A afim de contribuir com a instituição em suas análises estratégicas, foram elaborados os seguintes

indicadores: Índice de Efetividade e Índice de Insuficiência.

Cabe esclarecer que cada índice, indicador ou dado apresentado é analisado visando esclarecer os

motivos que levaram ao cumprimento ou não de determinadas ações ou respostas aos riscos.

Objetivos previstos no PES (Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO)

Os objetivos propostos são:

Objetivo 1 - Fortalecer as ações visando à manutenção, recuperação e ampliação da

infraestrutura física do Campus;

Objetivo 2 - Assegurar a excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão;

Objetivo 3 - Fortalecer e estimular a capacitação e qualificação dos servidores;

Objetivo 4 - Fortalecer a gestão de pessoas;

Objetivo 5 - Fortalecer a gestão orçamentária;

Objetivo 6 - Reduzir a evasão de discentes;

Objetivo 7 - Implantar um programa de gerenciamento de resíduos laboratoriais;

Objetivo 8 - Fortalecer a gestão e fiscalização de contrato.



Realização de ações por objetivo

Objetivo 1: Fortalecer as ações visando à manutenção, recuperação e ampliação da

infraestrutura física do Campus.

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando

sua manutenção, segurança e acessibilidade.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 61%

Todas as ações realizadas acarretaram melhorias relacionadas ao espaço físico, segurança e

acessibilidade, favorecendo o funcionamento do campus e primordialmente a melhoria do

desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas.

Dados qualitativos positivos:

 Manutenção preventiva nos equipamentos audiovisuais nas salas de aula

Esta ação favoreceu a realização das atividades de ensino.

 Finalização de 06 laboratórios de pesquisa (Recurso FINEP - CTInfra II)

A conclusão desses laboratórios contribuirá para a ampliação dos projetos desenvolvidos no

campus.

 Regulamentação das normas de utilização dos laboratórios de acordo com a resolução

47/2012/CONSU.

A Câmara de Gestão aprovou as Normas de Funcionamento e Segurança dos Laboratórios

(https://ufsj.edu.br/cmgestaocco/normas_aprovadas.php), no âmbito do Campus Centro-Oeste Dona

Lindu, em consonância com a Resolução 47/2012/CONSU. Esta Norma aplica-se a toda

comunidade acadêmica: docentes, discentes, técnico-administrativos e colaboradores, visa otimizar

o funcionamento dos laboratórios e proporcionar maior segurança aos usuários.

 Reorganização do espaço físico da Secretaria da Diretoria.

 Reorganização do espaço físico do Setor de Serviços Gerais.

 Reorganização do espaço físico do Setor de Materiais (compras, patrimônio e almoxarifado).

 Reorganização do espaço físico da Seção da PROEX.

 Reorganização do espaço físico da Seção da PROAE.

A reorganização desses espaços otimizou o funcionamento dos setores, acarretando melhoria na

execução, na eficiência e no fluxo de trabalho, assim como nas condições laborativas dos

servidores.

 Calçamento da área de acesso ao Restaurante Universitário.

A ação acarretou melhorias no acesso ao restaurante, favorecendo o trânsito de alunos e servidores.



 Alteração no cabeamento da rede lógica do campus

Esta ação ampliou a velocidade da internet do campus e possibilitou a implantação do novo sistema

de telefonia.

 Implantação de novo sistema de telefonia

Esta ação ampliou de 27 para 100 o número de linhas telefônicas do CCO, favorecendo a

comunicação interna e externa.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES

22%

Esse índice é decorrente principalmente da falta de recursos orçamentários. Além disso, algumas

ações dependem de outras instituições, como a Prefeitura Municipal de Divinópolis e a Secretaria

de Patrimônio da União (SPU).

Dados qualitativos negativos:

 Conclusão do projeto arquitetônico para construção do Bloco F.

O projeto arquitetônico foi iniciado, mas ainda se encontra em fase de análise e adequação.

 Adequação (espaço interno) do Restaurante Universitário

A empresa responsável pela adequação já foi contratada. As obras serão realizadas durante as férias

escolares, para não interromper o funcionamento do restaurante e prejudicar os alunos.

 Doação do Parque do Gafanhoto para a UFSJ.

O processo se encontra em andamento, no entanto não foi finalizado pela Secretaria de Patrimônio

da União (SPU).

 Reforma do Bloco A.

A ação não foi iniciada devido a falta de recursos orçamentários.

 Ampliação do Restaurante Universitário.

A ação não foi iniciada devido à falta de recursos orçamentários.

 Criação da área de lazer do CCO no Divinópolis Tênis Club

A ação depende de parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis.

 Elaboração de projeto visando melhoria da ergonomia laboral

O projeto não foi elaborado devido a outras demandas do setor responsável.

Objetivo 2: Assegurar a Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Assegurar a excelência em ensino, pesquisa e

extensão.



Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 58%

Todas as ações realizadas favoreceram a excelência no ensino, pesquisa e extensão.

Dados qualitativos positivos:

 Regulamentação das normas de utilização dos laboratórios de acordo com a resolução

47/2012/CONSU.

A Câmara de Gestão aprovou as Normas de Funcionamento e Segurança dos Laboratórios, no

âmbito do Campus Centro-Oeste Dona Lindu em consonância com a Resolução 47/2012/CONSU.

Essas normas otimizam o funcionamento dos laboratórios e proporciona maior segurança aos

usuários.

 Finalização de 06 laboratórios de pesquisa (Recurso FINEP - CTInfra II)

A conclusão desses laboratórios contribuirá para a ampliação dos projetos desenvolvidos no

campus.

 Elaboração de proposta para aquisição de equipamentos por meio de convênio FINEP.

Proposta encaminhada atendendo a chamada pública MCTI/ FINEP/CT-INFRA 04/2018 (Apoio à

Infraestrutura de Pesquisa em Áreas Temáticas), submetida em 23/08/2018.

 Internacionalização da Pós-graduação.

Sete docentes estão ou realizaram pós-doc no exterior, no período de 2017-2018. Os programas de

pós-graduação contam com discentes em estágios internacionais.

 Firmar novos convênios/credenciamentos para realização de estágio supervisionado.

Todos os convênios/credenciamentos demandados até a presente data foram firmados.

 Planejamento de material de consumo para garantir as aulas práticas, conforme Calendário de

Compras estabelecido pela universidade.

O cadastro das requisições no calendário de compras foi realizado dentro do prazo estabelecido.

 Participação em novos Editais do PET Saúde, afim de ampliar os programas de extensão.

Proposta submetida ao Edital nº 10/2018 - Seleção para o programa de educação pelo trabalho para

a saúde PET-saúde/interprofissionalidade - 2018/2019.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 17%

Esse índice se deve à necessidade de parceria com outras instâncias, como reitoria e pró-reitorias,

para buscar e ampliar recursos orçamentários e/ou recursos humanos.

Dados qualitativos negativos:

 Conclusão do projeto arquitetônico para construção do Bloco F.

O projeto arquitetônico foi iniciado, mas ainda se encontra em fase de análise e adequação.

 Realização de processo licitatório para manutenção de equipamentos de laboratório

O processo ainda se encontra em tramitação.

 Elaboração de proposta para alteração da Resolução CONSU 004/2011, que dispõe sobre as



normas de funcionamento dos Centros.

A comissão instituída para elaboração da proposta ainda não concluiu os trabalhos.

 Implantação do curso de Ciências de Biológicas.

A implantação do curso depende de recursos provenientes do MEC, como liberação de vagas de

docentes, ampliação do espaço físico e infraestrutura.

 Reformulação da política de extensão no campus, em consonância com a PROEX.

Foi realizada reunião com o Pró-Reitor de Extensão, mas as ações para reformulação da política de

extensão ainda não foram iniciadas.

Objetivo 3: Fortalecer e estimular a capacitação e qualificação dos servidores.

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Promover o desenvolvimento profissional e a

qualidade de vida no trabalho.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 67%

Todas as ações realizadas contribuíram para fortalecer e estimular a capacitação, assim como a

qualificação dos servidores.

Dados qualitativos positivos:

 Implantação do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA).

A implantação do Núcleo foi aprovada pela Congregação. O NDA desenvolve ações para promover

a atualização/capacitação do corpo docente sobre as habilidades relevantes para o ambiente

institucional.

 Afastamento parcial ou horário especial para técnicos administrativos cursarem mestrado e

doutorado.

Todos os afastamentos solicitados até a presente data foram aprovados, sendo 11 afastamentos para

qualificação de técnicos entre 2017 e 2018.

 Aprovação dos afastamentos para qualificação docente.

Foram aprovados 13 afastamentos para qualificação docente entre 2017 e 2018.

 Estimular a participação dos servidores nos cursos oferecidos no Plano Anual de Capacitação

da PROGP e outros de acordo com a necessidade de cada servidor e setor de atuação.

Todas as demandas de participação de servidores em cursos oferecidos pela Universidade ou por

outra instituição foram aprovados pela Diretoria do Campus.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 0%

Para esse objetivo não tivemos ações não realizadas, apenas algumas que ainda se encontram em

fase de conclusão.

Dados qualitativos negativos: Algumas ações foram iniciadas, mas ainda não foram concluídas



 Realização de ciclos de estudos em docência no ensino superior.

A atividade Métodos de Avaliação da Aprendizagem foi realizado em agosto/2018.

 Divulgação de ações pedagógicas inovadoras.

Já foram realizadas algumas atividades para apresentação do projeto aos professores.

Objetivo 4: Fortalecer a gestão de pessoas.

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Promover o desenvolvimento profissional e a

qualidade de vida no trabalho.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 73%

As ações concluídas contribuíram com a gestão da direção do campus e favoreceram o desempenho

das atribuições, além bem estar e qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.

Dados qualitativos positivos:

 Elaborar proposta para realização de reuniões periódicas de trabalho com os setores.

A proposta foi elaborada e aprovada pela diretoria.

 Redefinição das atribuições dos servidores do Setor de Materiais (compras, patrimônio e

almoxarifado).

 Redefinição das atribuições dos servidores da Secretaria da Diretoria.

 Redefinição das atribuições dos servidores do Setor de Serviços Gerais.

A redefinição das atribuições dos servidores dos setores supracitados foram concluídas, acarretando

melhorias no desempenho das tarefas e qualidade de vida no trabalho.

 Realização de eventos em comemoração aos Dez anos do Campus Centro-Oeste Dona Lindu

Foram realizados os seguintes eventos comemorativos: 1) Queen in concert, em 26/04; 2) Evento

no CCO, em 19/05; 3) Teatro Fuzuê no dia 12/06; 4) UFSJazz, em 19/06 e 5) Tim Maia in concert,

em 17/10. Todos os eventos tiveram grande participação da comunidade externa, bem como dos

servidores e funcionários terceirizados da universidade. Além da relevância pela comemoração

pelos Dez anos do CCO, os eventos proporcionaram a aproximação da universidade com a

comunidade de Divinópolis.

 Rodas de conversa

As rodas de conversa ocorrem mensalmente, sob coordenação da psicóloga do CCO, Maria Tereza

Agrello.

 Caminhadas

As caminhadas ocorrem semestralmente, e tem como público servidores, discentes e comunidade

externa.



 Semana em Busca do Equilíbrio

A Semana do Equilíbrio foi realizada no mês de maio.

 Seminário - Saúde Mental na Universidade

O evento faz da parte da campanha Setembro Amarelo e foi realizado por meio de palestras, roda

de conversas, oficinas e a prática terapêutica “Indança”, coordenada pela psicóloga do CCO, Maria

Tereza Agrello.

 Indança - dança terapêutica (Projeto Relaxando)

A prática terapêutica Indança ocorre semanalmente, sendo coordenada pela psicóloga do CCO,

Maria Tereza Agrello.

 Meditação (Projeto no Jardim)

As meditações são realizadas de terça a sexta-feira, nas áreas verdes do campus, coordenadas pela

psicóloga do CCO, Maria Tereza Agrello.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 7%

Esse índice é decorrente da necessidade de parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis para

a utilização do Divinópolis Tênis Club, como área de lazer do CCO.

Além disso, algumas ações foram iniciadas, mas ainda não concluídas.

Dados qualitativos negativos:

 Criação do Setor de Pós-Graduação

Aprovada na Congregação e encaminhada para aprovação do CONSU.

 Realização de reuniões periódicas de trabalho com os setores.

A proposta de reuniões já foi elaborada e as reuniões devem ser programadas a partir de

janeiro/2019.

 Elaboração de proposta para alteração da Resolução CONSU 004/2011, que dispõe sobre as

normas de funcionamento dos Centros.

A comissão instituída para elaboração da proposta ainda não concluiu os trabalhos.

 Criação da área de lazer do CCO/Divinópolis Tênis Club

O objetivo não foi atingido, até o momento, pois depende de parceria com a Prefeitura Municipal de

Divinópolis. No entanto, a Diretoria do campus continua em negociação com a Prefeitura.

Objetivo 5: Fortalecer a gestão orçamentária

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Desenvolver a gestão orçamentária de forma

transparente e participativa.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 71%

As ações concluídas contribuíram para uma gestão orçamentária eficiente, gerando redução de



custos e melhor uso dos recursos públicos.

Dados qualitativos positivos:

 Uso racional do orçamento (transporte, diárias e passagens, suprimento de fundos)

O uso racional do orçamento faz parte do dia a dia da administração, sendo todas as demandas de

recursos analisadas com critério, visando sua melhor utilização.

 Fiscalização efetiva dos contratos com as empresas de mão de obra terceirizada.

Por meio de fiscalização efetiva, todos os contratos são geridos de forma transparente e eficiente.

Com essa fiscalização, obtém-se um serviço de qualidade, bem como melhor gestão orçamentária.

 Planejamento de material de consumo para garantir as aulas práticas, conforme Calendário de

Compras estabelecido pela universidade.

O cadastro das requisições no calendário de compras foi realizado dentro do prazo estabelecido.

 Reaproveitamento da água dos destiladores dos laboratórios

A água dos destiladores é captada por uma reservatório e posteriormente é reutilizada para a

limpeza dos carros oficiais e outras atividades de limpeza, gerando economia e colaborando com a

sustentabilidade.

 Implantação do uso de caneca nas dependências do campus

A implantação do uso de canecas proporcionou redução de gastos, assim como redução do impacto

ambiental.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 0%

Todas as ações propostas para esse objetivo foram concluídas, sendo que apenas duas ainda se

encontram em elaboração

Dados qualitativos negativos:

 Levantamento patrimonial (equipamentos de laboratório, de informática, mobiliário, etc)

O processo se encontra em fase final de realização.

 Campanha de conscientização de docentes, discente e técnicos em relação a economia de água,

energia elétrica e utilização consciente de insumos e equipamentos de trabalho

A ação se encontra em fase de discussão e elaboração das proposta.

Objetivo 6: Reduzir evasão de discentes

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Promover e fortalecer ações de permanência

estudantil

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 71%

Dados qualitativos positivos:



 Implantação do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA).

A implantação do Núcleo foi aprovada pela Congregação. O NDA desenvolve ações para promover

a atualização/capacitação do corpo docente sobre as habilidades relevantes para o ambiente

institucional.

 Plantão psicológico.

Os plantões vem ocorrendo conforme a necessidade dos alunos.

 Orientação pedagógica.

O serviço é realizado pela psicóloga, conforme a demanda dos alunos.

 Ações de Assistência Social.

As ações são realizadas em consonância com a Pro-Reitoria de Assistência Estudantil.

 Rodas de conversa

As rodas de conversa ocorrem mensalmente, sob coordenação da psicóloga do CCO, Maria Tereza

Agrello.

 Caminhadas.

As caminhadas ocorrem semestralmente, e tem como público servidores, discentes e comunidade

externa.

 Semana em Busca do Equilíbrio.

A Semana do Equilíbrio foi realizada no mês de maio.

 Seminário - Saúde Mental na Universidade.

O evento faz da parte da campanha Setembro Amarelo e foi realizado por meio de palestras, roda

de conversas, oficinas e a prática terapêutica “Indança”, coordenada pela psicóloga do CCO, Maria

Tereza Agrello.

 Indança - dança terapêutica (Projeto Relaxando)

A prática terapêutica Indança ocorre semanalmente, sendo coordenada pela psicóloga do CCO,

Maria Tereza Agrello.

 Meditação (Projeto no Jardim)

As meditações são realizadas de terça a sexta-feira, nas áreas verdes do campus, coordenadas pela

psicóloga do CCO, Maria Tereza Agrello.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 0%

Não existem ações propostas que não tenham sido iniciadas. Todas as ações foram concluídas ou

estão em elaboração.

Dados qualitativos negativos:

 Levantamento e análise dos motivos de evasão dos discentes.

Esta ação já foi iniciada pelos cursos de graduação.

 Reformulação do PPC de Bioquímica.



O PPC do curso já foi aprovado pelo Colegiado, Câmara de Graduação e Congregação, e

encaminhado ao CONEP.

 Reformulação do PPC de Farmácia.

A proposta de reformulação se encontra em discussão no Núcleo Docente Estruturante- NDE.

 Reformulação do PPC de Enfermagem.

A proposta de reformulação se encontra em discussão no Núcleo Docente Estruturante- NDE.

Objetivo 7: Programa de Gerenciamento de Resíduos Laboratoriais

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando

sua manutenção, segurança e acessibilidade

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 25%

O índice de efetividade é reflexo das ações que foram finalizadas. As ações concluídas contribuíram

para a retirada do passivo ambiental.

Dados qualitativos positivos:

 Contratação de empresa para coleta do passivo de resíduos laboratoriais

A empresa ganhadora do Processo de Dispensa de Licitação, Serquip, recolheu os resíduos

laboratoriais do campus no início de setembro.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 0%

Não há ações propostas que não tenham sido iniciadas. Os projetos elaborados para atingir o

objetivo estão em sua maioria finalizados ou em andamento.

Dados qualitativos negativos:

 Projeto para coleta mensal e destinação de resíduos laboratoriais.

 Esta ação será realizada junto ao Núcleo de Meio Ambiente da UFSJ, com conclusão prevista

para março/2019

 Projeto para tratamento dos resíduos (pré-tratamento para diminuir os resíduos a serem

coletados pela empresa especializada em tratamento).

 Esta ação ainda se encontra em fase de elaboração.

 Projeto para avaliação da viabilidade de construção do armazenamento externo de resíduos,

produtos químicos e tratamento de resíduos.

Esta ação será conjunta com à Divisão de Obras.

Objetivo 8: Fortalecer a Gestão e fiscalização de contrato

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Promover a reestruturação administrativa com o

mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos



Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 20%

Dados qualitativos positivos:

 Revisão/readequação dos processos de contratação dos serviços terceirizados de

recepcionistas.

A nova licitação já foi publicada (Pregão 064/2018) e será realizada em 03/12/2018. O Termo de

referência foi elaborado de acordo com a legislação vigente, com quantidades e especificidades

adequadas à demanda do campus.

 Pesquisa de satisfação semestral do serviço terceirizado de recepcionista

Esta ação de outubro a novembro/2018. Os resultados obtidos fornecerão subsídios para melhorias

na prestação do serviço.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 20%

A capacitação dos gestores e fiscais depende da realização dos cursos previstos no Plano Anual de

Capacitação da PROGP.

Além disso, duas das ações propostas ainda se encontram em elaboração.

Dados qualitativos negativos:

 Capacitação dos gestores e fiscais de contratos

A ação não foi concluída pois o curso que estava programado no Plano Anual de Capacitação pela

PROGP não foi realizado. Esse curso é de suma importância, visto que servidores capacitados é a

forma mais efetiva de minimizar os riscos de não alcançar o objetivo proposto e assim, obter uma

fiscalização efetiva.

 Revisão/readequação dos processos de contratação do serviço para Seguro de Vida Estudantil.

Esta ação já foi iniciada e o novo processo de licitação referente ao seguro já se encontra em

tramitação.

 Revisão/readequação dos processos de contratação dos serviços terceirizados (xerox, serviços

gerais, manutenção, serviços de transporte.

 Esta ação já foi iniciada e os processos se encontram em tramitação.



GESTÃO DE RISCOS

OBJETIVO 1: Fortalecer as ações visando à manutenção, recuperação e ampliação da

infraestrutura física do Campus

Índice de Vulnerabilidade: 22%

Foram planejadas dezoito respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco

identificado). Contudo, quatro respostas não puderam ser realizadas até o momento, pelas seguintes

razões: Algumas dependem de ações conjuntas com a Reitoria, visando a angariar recursos para o

financiamento dos projetos e, em outros casos, com a Prefeitura de Divinópolis para a cessão de

espaços físicos.

Para prevenir os riscos e atingir o menor percentual de vulnerabilidade, a Diretoria do

campus está em constante negociação com a Reitoria e Prefeitura afim de atingir os objetivos

propostos.

Índice de Prevenção aos riscos : 61%

Foram planejadas dezoito respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco

identificado). Dessas ações, dez foram concluídas pelas seguintes razões:

A maioria das ações concluídas, dependiam de fatores internos do campus CCO e de

seus servidores. Para a realização dessas ações foram estipulados prazos e constante diálogo entre a

diretoria e os responsáveis sobre a importância da ação.

Respostas em andamento: 17%

Três das dezoito ações que foram planejadas visando prevenir os riscos, estão em

andamento, são elas:

 Reforma do Bloco A

 Adequação (espaço interno) do Restaurante Universitário

 Doação do Parque do Gafanhoto para a UFSJ

Objetivo 2: Assegurar a Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão

Índice de Vulnerabilidade: 17%

Foram planejadas doze respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco

identificado). Contudo, duas ações não foram realizadas até o momento, pelas seguintes razões:

A implantação do curso de Ciências Biológicas depende de recursos, como liberação de

vagas de docentes pelo MEC e ampliação do espaço físico do campus. Já a reformulação do modelo

de extensão no campus dependerá de ações em consonância com a política de extensão na UFSJ, o

que até o momento não ocorreu.



Índice de Prevenção aos riscos: 58%

Foram planejadas doze respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco

identificado). Dessas ações, sete foram concluídas pelas seguintes razões:

A maioria das ações concluídas, dependiam de fatores internos do campus CCO e seus

servidores. Para a realização dessas ações foram estipulados prazos e constante diálogo entre a

diretoria e os responsáveis sobre a importância da ação.

Respostas em andamento: 25%

Três das doze respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em

andamento, são elas:

 Conclusão do projeto arquitetônico para construção do bloco F

 Realização de processo licitatório para manutenção de equipamentos de laboratório

 Elaboração de proposta para alteração da Resolução CONSU 004/2011, que dispõe sobre as

normas de funcionamento dos Centros

Objetivo 3: Fortalecer e Estimular a Capacitação e Qualificação dos Servidores

Índice de Vulnerabilidade: 0%

Foram planejadas seis respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).

Todas as ações propostas para Fortalecer e Estimular a Capacitação e Qualificação dos Servidores

foram colocadas em práticas ou estão em andamento.

Índice de Prevenção aos riscos: 67%

Foram planejadas seis respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).

Quatro dessas foram realizadas, pois a maioria das ações concluídas dependia de fatores internos do

campus CCO e seus servidores. Para a realização dessas ações foram estipulados prazos e constante

diálogo entre a diretoria e os responsáveis sobre a importância da ação.

Respostas em andamento: 33%

Duas das seis respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em

andamento, são elas:

 Realização de ciclos de estudos em docência no ensino superior

 Divulgação de ações pedagógicas inovadoras

Objetivo 4: Fortalecer a Gestão de pessoas

Índice de Vulnerabilidade: 7%

Foram planejadas quinze respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco

identificado). Contudo, uma não pode ser realizada até o momento, pela seguinte razão: A



utilização do Divinópolis Tênis Clube como área de lazer do CCO depende de parceria com a

Prefeitura Municipal de Divinópolis.

Para prevenir os riscos e atingir o menor percentual de vulnerabilidade a Diretoria do

campus está em constante negociação com a Prefeitura, afim de atingir os objetivos propostos.

Índice de Prevenção aos riscos: 73%

Foram planejadas quinze respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco

identificado). Dessas ações, onze foram concluídas pelas seguintes razões:

A maioria das ações concluídas, dependia de fatores internos do campus CCO e seus

servidores. Para a realização dessas ações foram estipulados prazos e constante diálogo entre a

diretoria e os responsáveis sobre a importância da ação.

Respostas em andamento: 20%

Três das quinze respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em

andamento, são elas:

 Criação do Setor de Pós-graduação.

 Realização das reuniões periódicas de trabalho com os setores.

 Elaboração de Proposta para alteração da Resolução CONSU 004/2011, que dispõe sobre as

normas de funcionamento dos Centros.

Objetivo 5: Fortalecer a Gestão Orçamentária

Índice de Vulnerabilidade: 0%

Foram planejadas sete respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).

Todas as ações propostas para Fortalecer a Gestão Orçamentária foram colocadas em práticas, ou

estão em andamento.

Índice de Prevenção aos riscos : 71%

Foram planejadas sete respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).

Dessas ações, cinco foram concluídas pelas seguintes razões:

A maioria das ações concluídas, dependia de fatores internos do campus CCO e seus

servidores. Para a realização dessas ações foram estipulados prazos e constante diálogo entre a

diretoria e os responsáveis sobre a importância da ação.

Respostas em andamento: 29%

Duas das sete respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em

andamento, são elas:

 Levantamento patrimonial (equipamentos de laboratório, de informática, mobiliário, etc)



 Campanha de conscientização de docentes, discente e técnicos em relação a economia de água,

energia elétrica e utilização consciente de insumos e equipamentos de trabalho

Objetivo 6: Reduzir a evasão de discentes

Índice de Vulnerabilidade: 0%

Foram planejadas quatorze respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco

identificado). Todas as ações propostas para Reduzir evasão de discentes foram colocadas em

práticas ou estão em andamento.

Índice de Prevenção aos riscos: 71%

Foram planejadas quatorze respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco

identificado). Dessas ações, dez foram concluídas pelas seguintes razões:

A maioria das ações concluídas, dependia de fatores internos do campus CCO e seus

servidores. Para a realização dessas ações foram estipulados prazos e constante diálogo entre a

diretoria e os responsáveis sobre a importância da ação.

Respostas em andamento: 29%

Quatro das quatorze respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em

andamento, são elas:

 Levantamento e análise dos motivos de evasão de discentes.

 Reformulação do PPC de Bioquímica.

 Reformulação do PPC de Farmácia.

 Reformulação do PPC de Enfermagem.

Objetivo 7: Programa de Gerenciamento de resíduos Laboratoriais

Índice de Vulnerabilidade: 0%

Foram planejadas quatro respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).

Todas as ações propostas para alcançar esse objetivo foram colocadas concluídas ou estão em

andamento.

Índice de Prevenção aos riscos: 25%

Foram planejadas quatro respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco

identificado). Dessas ações, uma foi concluída pela seguinte razão:

Foi realizado um processo para contratar empresa especializada na coleta de resíduos,

eliminando todo o passivo do campus.

Respostas em andamento: 75%

Três das quatro respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em



andamento, são elas:

 Projeto para coleta mensal e destinação de resíduos laboratoriais.

 Projeto para tratamento dos resíduos.

 Projeto para avaliação da viabilidade de construção de entreposto/paiol para armazenamento

temporário de resíduos, produtos químicos e tratamento de resíduos.

Objetivo 8: Fortalecer a gestão e fiscalização de contrato

Índice de Vulnerabilidade: 20%

Foram planejadas cinco respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).

Contudo, uma não pode ser realizada, até o momento, pela seguinte razão: O curso Capacitação

para gestores e fiscais de contratos que seria oferecido pela Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas

(PROGP) em abril de 2018, até a presente data, não foi ofertado.

Para prevenir os riscos e atingir o menor percentual de vulnerabilidade a Diretoria do

campus está em constante negociação com a PROGP, para que a mesma disponibilize o curso

conforme consta em seu cronograma de capacitação.

Índice de Prevenção aos riscos: 40%

Foram planejadas cinco respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado).

Dessas ações, duas foram concluídas pelas seguintes razões:

A maioria das ações concluídas, dependia de fatores internos, do campus e seus servidores.

Para a realização dessas ações foram estipulados prazos e constante diálogo entre a Diretoria e os

responsáveis sobre a importância da ação.

Respostas em andamento: 40%

Duas das quatro respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em

andamento, são elas:

 Revisão/readequação dos processos de contratação dos serviços de Seguro de Vida Estudantil.

 Revisão/readequação dos processos de contratação dos serviços terceirizados (xerox, serviços

gerais, manutenção, serviços de transporte.


