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MENSAGEM DO REITOR

2019 foi mais um ano de desafios para a universidade brasileira, em especial para 

a UFSJ. Novo governo, novas concepções e formas de ação. Dois ministros em curto 

espaço, alterando toda a hierarquia do ministério. Orçamentos bloqueados no período 

de início das licitações, recursos liberados na undécima hora.

A UFSJ soube mais uma vez superar esses desafios. Manteve suas contas em dia, 

mesmo com os bloqueios. Ampliou a oferta de bolsas de iniciação científica, quando os 

órgãos de fomento cortavam suas cotas. Ampliou o programa de auxílio acadêmico, 

buscando viabilizar a permanência de seus estudantes, quando a crise econômica 

atingia duramente as famílias de seus estudantes. Manteve e ampliou a qualidade dos 

cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e a distância, como demonstram os 

resultados das avaliações. Uniu ensino, pesquisa e extensão em edital inédito. Agiu com 

prudência, atendendo às crescentes demandas de recursos na medida de sua 

capacidade.

Aprimoramos nossos mecanismos de planejamento e controle, aumentando a 

eficiência na aplicação dos recursos públicos. Buscamos adensar os processos, 

envolvendo os servidores que são efetivamente os responsáveis. Mantivemos assim um 

pilar de nossa gestão, a descentralização administrativa e o empoderamento dos 

servidores.

O resultado foi mais um ano em que, frente à crise orçamentária das IFES, a UFSJ 

realizou importantes investimentos. Construímos o último dos restaurantes 

universitários e demos andamento ao prédio de Laboratórios da Engenharia Civil no 

CAP. Concluímos o ciclo de investimentos na infraestrutura de informática, com a 

inauguração de dois datacenters e a conexão em rede dos últimos prédios 

remanescentes. Também na área de informática, continuamos a investir na compra de 

equipamentos atualizados, com manutenção de fábrica, substituindo velhas máquinas 

cinza. Como resultado de nossa gestão, recebemos no final do ano parcela importante 

de recursos extraordinários do Ministério da Educação. Pensando no futuro, investimos 

na compra de sistemas de geração fotovoltaica, certeza de menores despesas com a 

compra de energia elétrica.

O ano que inicia traz consigo novos desafios. Novos cortes orçamentários 

ameaçam a pesquisa e a nossa ainda jovem pós-graduação. Uma pandemia nos faz 

interromper as aulas presenciais e administrar a universidade por teletrabalho, buscando 

preservar a saúde de nossos estudantes e servidores. A UFSJ mostrará mais uma vez 

provar que consegue não apenas superar crises, mas crescer nelas. Mas esse desafio 

cabe a uma nova gestão, à qual desejamos todo o sucesso.
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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

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 Federal de São João del-Rei 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 duas fazendas, sendo uma localizada no 

município sede e outra em Sete Lagoas. Em São João del-Rei, estão localizadas três unidades: o Campus Santo 

Antônio (fig. 01), o Campus Dom Bosco (fig. 02) e o Campus Tancredo Neves (fig. 03), 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 (CAP) está localizado no 

limite entre os municípios de Congonhas do Campo e Ouro Branco; o Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), no 

município de Divinópolis; e o Campus Sete Lagoas (CSL), na cidade homônima.

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.

O estatuto da Universidade Federal de São João del-Rei define que as finalidades da instituição são a geração, o 

desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, de forma 

indissociável entre si e integrados na educação do cidadão, na formação científica e técnico-profissional, na difusão da 

cultura e na produção filosófica, artística, científica e tecnológica. E ainda:

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, visão e valores da UFSJ foram redefinidos no novo Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-

2023, finalizado em 2019.

A UFSJ, atualmente, experimenta os frutos da expansão institucional vivida nos últimos anos. Novos 

estudantes, servidores e colaboradores passaram a fazer parte da Instituição, trazendo saberes e aprendizados 

singulares que se agregaram à conjuntura já existente.

O esforço e os investimentos aplicados fizeram emergir uma nova Instituição, com maior alcance, 

diversidade e produção de conhecimentos. A UFSJ assume protagonismo nos âmbitos regional, nacional e 

internacional, galgando espaços e reforçando seu papel social. Com intuito de manter e aprimorar essa evolução, 

em 2019 foi elaborado o novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o interstício 2019-2023.

Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
12



Com seu início em setembro de 2018 e finalizado no fim do primeiro semestre de 2019, o documento foi 

elaborado em etapas, sendo amplamente divulgado nos canais de comunicação da UFSJ, oportunizando a toda a 

comunidade contribuir na construção do documento. Depois de meses de trabalho, os Grupos de Trabalhos

(Gts) apresentaram o Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, trazendo um texto interdisciplinar que 

fortalece o princípio constitucional da indissociabilidade entre Pesquisa, Ensino e Extensão, alinhado com a 

reestruturação e modernização das atividades-meio da UFSJ.

Para conhecer mais sobre o PDI 2019-2023 UFSJ acesse o site https://ufsj.edu.br/portal2- 

repositorio/File/pdi/pdi_2019_2023/Texto%20final/PDI%202019-2023%20Versao%20Final.pdf

Agora que conhecemos o novo PDI2019-2023, vamos conhecer a missão, a visão e os valores da UFSJ.

Valores da UFSJ: Cidadania, cooperação, criatividade, dignidade, diversidade,equidade, ética, 

sustentabilidade (PDI/UFSJ 2019-2023).

Missão UFSJ: “A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, desenvolvendo com 

excelência as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de 

mudanças e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do encontro, da análise e da 

construção de práticas e conhecimentos, considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e 

ambientais” (PDI/UFSJ 2019-2023).

Visão UFSJ: “Ser uma universidade comprometida com a superação das desigualdades e com o 

desenvolvimento da humanidade. A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a dados meramente 

demográficos, mas a um conjunto de valores considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais 

como a austeridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, a liberdade, as diferenças culturais” 

(PDI/UFSJ 2019-2023).

Valores da UFSJ: Cidadania, cooperação, criatividade, dignidade, diversidade, equidade, ética, 

sustentabilidade (PDI/UFSJ 2019-2023).
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2.2 Conhecendo o ambiente de atuação

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 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 localizada 

na Microrregião de São João del-Rei, que integra a Mesorregião Campo das Vertentes 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.

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

estanho, madeira, cerâmica e couro. Essas atividades encontram apoio no Campus Tancredo de Almeida Neves da 

UFSJ (fig. 3), 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 (fig. 4), localizado na divisa entre os municípios de Ouro Branco e Congonhas do Campo, faz parte 

da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, Microrregião do Alto Paraopeba, próximo a Conselheiro Lafaiete, 

São Brás do Suaçuí e Jeceaba. A região tem um complexo de mineração e metalurgia do ferro. O referido Campus 

está distante apenas 90 quilômetros de Belo Horizonte.

Os cinco cursos de graduação em 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 Campus Centro-Oeste Dona Lindu (fig. 5), localizado na Mesorregião Oeste de Minas, em Divinópolis, 

tem 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. Além disso, temos os programas de residência em 

Enfermagem na Atenção Básica e Saúde da Família e residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente. Já 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 Campus Sete Lagoas (fig. 6), situado no município de mesmo nome, dista 70 quilômetros de Belo 

Horizonte. Cabe destacar que esse Campus possui a Fazenda Granja Manoa. A cidade de Sete Lagoas se destaca 

regionalmente por sua inserção nos setores industrial e agropecuário, e conta com diversas indústrias de montagem

automobilística e ferroviária, de extração de calcário, mármore, ardósia, argila, areia e de produção de ferro-gusa. A 

cidade possui um total de 23 empresas siderúrgicas de variados portes.

Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
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Campus Alto Paraopeba

Campus Centro-Oeste
Dona Lindu

Campus Tancredo Neves

Campus Sete Lagoas

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)
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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.

É possível dimensionarmos a UFSJ por meio de alguns dados. Na graduação presencial, são oferecidos 

49 cursos, nos turnos integral e noturno, bacharelado e licenciatura. A Universidade oferece diversas bolsas 

para alunos nos cursos de graduação e pós-graduação, sendo 543 bolsas de monitoria no 1º semestre de 2019 

e 566 no 2º semestre; 91 bolsas PET/Capes; 245 Pibid; 241 bolsas de residência pedagógica; 29 de apoio 

acadêmico; 4 bolsas de ensino no âmbito do Edital 001/2019/REITORIA – (Processos Indissociáveis entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão); 12 PEC-G; 165 Pibex; 248 de Iniciação científica pelo Pibic/Fapemig, Pibic/CNPq e 

UFSJ. Na área de Pesquisa, a instituição tem 182 grupos de pesquisa; 587 artigos publicados em periódicos em 

2019; e 822 projetos de iniciação científica. São ofertados 28 cursos de mestrado, com 279 bolsas, e 6 cursos 

de doutorado, com 69 bolsas. A UFSJ tem 22 alunos em intercâmbio e estágio internacional e 37 alunos 

estrangeiros nas mesmas atividades, 862 professores e 520 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 estreitar 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 esse 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 e 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.

Universidade Federal 
de São João del-Rei

2 Os dados completos podem ser acessados em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/UfsjemNumeros20142017.pdf
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Sete Lagoas

Divinópolis

Ouro Branco/Congonhas

São João del-Rei

CAP
Campus
Alto Paraopeba

CCO Campus 
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Dona Lindu

CDB
Campus 
Dom Bosco

CSA
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Santo Antônio

CSL
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Sete Lagoas

CTAN
Campus
Tancredo Neves

Figura 7: Regiões onde estão situados os campi da UFSJ
Fonte: ASCOM/UFSJ
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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 

26/2/2007, aprovou o organograma institucional e acadêmico da Instituição. Posteriormente, foram aprovadas as 

Resoluções autorizando a criação dos campi Alto Paraopeba (CAP), Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) e Sete Lagoas 

(CSL). Em 2010, iniciou-se o processo de alteração da estrutura organizacional, definindo a estruturação dos campi fora 

de sede aprovados pelo CNE, por meio do Parecer nº 204/2010, DOU de 17/12/2010. A Resolução nº 004 do Consu, de 

14/3/2011, que aprova as normas de funcionamento dos Centros como Unidades Acadêmicas da UFSJ, foi alterada 

pela Resolução nº 038 em 02/9/2013 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 na fig. 8. Para 

conhecer estruturalmente a universidade veja quadro 40: Áreas estratégicas da gestão, 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.

  Universidade Federal de São João del-Rei
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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 e estão apresentados no QUADRO 1.

QUADRO 1 - Materialidade do relatório de gestão 2019

Planejamento 

Estratégico Setorial 

(PES/UFSJ) e 

Governança

Resultados da Gestão

Gestão de Riscos e 

Controles Internos

Gestão Orçamentária 

e Financeira

Gestão de Pessoas

Gestão de Licitações e 

Contratos

Gestão Patrimonial e 

Infraestrutura

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.

Este é o 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.

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

.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.

Estratégico para a Instituição, uma vez que 

demonstra a avaliação da força de trabalho, 

avaliação de desempenho, remuneração e 

meritocracia de pessoal da UFSJ, entre outros 

resultados.

Tema fundamental, pois trata do uso dos recursos 

para aquisição de produtos e serviços para a 

Instituição, de forma alinhada com seus objetivos 

propostos.

Sem as infraestruturas e recursos patrimoniais, a 

UFSJ não teria as condicionantes necessárias para 

atingir seus objetivos.

Acompanhamento periódico 

realizado pelos setoriais e pelo 

Núcleo de Planejamento da UFSJ 

quando são quantificados e avaliados 

os resultados.

Acompanhamento periódico 

realizado pelos setoriais e pelo 

Núcleo de Planejamento da UFSJ 

quando são quantificados e avaliados 

os riscos institucionais.

Acompanhamento periódico 

realizado pelos setoriais e pelo 

Núcleo de Planejamento da UFSJ 

quando são quantificados e avaliados 

os riscos institucionais.

Realizado permanentemente pela 

Pró-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento (Pplan).

Avaliação realizada 

permanentemente pela Pró-Reitoria 

de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas (PROGP).

Acompanhamento realizado 

permanentemente pela Pró-Reitoria 

de Planejamento e Desenvolvimento 

(Pplan) e pela Pró-Reitoria de 

Administração (Proad).

Acompanhamento realizado 

permanentemente pela Pró-Reitoria 

de Administração (Proad).

Continua

Tema/Conteúdo Relevância
Acompanhamento 

(quantificação e avaliação)
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Tema/Conteúdo Acompanhamento 
(quantificação e avaliação)

Demonstrações 

Contábeis

Gestão da Tecnologia 

da Informação

Sustentabilidade 

ambiental

Importante para 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

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 obrigatório que proporciona qualidade de 

vida, de trabalho e sustentabilidade ambiental.

Acompanhamento realizado 

permanentemente pela Pró-Reitoria 

de Administração (Proad).

Acompanhamento realizado pelo 

Núcleo de tecnologia da informação 

(NTInf).

Acompanhamento realizado 

permanentemente pela Pró-Reitoria 

de Administração (Proad).

Relevância

Fonte: Pplan/UFSJ.

Continuação
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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

A fig. 9  traz o esquema representativo do contexto do PES/UFSJ. As unidades administrativas envolvidas no 

processo de planejamento foram usualmente denominados “setoriais”. Elas contribuíram diretamente com o 

desenvolvimento do PES e foram fundamentais na engrenagem do sistema e no acompanhamento dasações 

planejadas. Os setoriais da UFSJ participantes do PES em 2019 foram:

 Assessoria de Comunicação - A• scom

• Assessoria de Assuntos Internacionais - Assin

 • 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

Cabe esclarecer que, ainda que o PDI 2019/2023, conforme mencionado na seção anterior, tenha sido concluído no 

primeiro semestre de 2019, as referências do Planejamento Estratégico Setorial utilizadas para o exercício 2019 continuaram 

sendo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014/2018, bem como a proposta de campanha para a Reitoria 

2016/2020. Isso ocorreu pelo entendimento da equipe de planejamento da UFSJ, lotada no Núcleo de Planejamento 

Estratégico da UFSJ (Nuplan), de que uma mudança nos planos de ação dos setoriais poderiam trazer prejuízo maior à 

execução das ações já previamente planejadas para o referido exercício.

Figura 9: Contexto do PES UFSJ

Fonte: PPLAN/UFSJ

Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
24



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. Os 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.

Com o propósito de sistematizar e entender aonde a UFSJ quer chegar, o PES auxiliou a UFSJ a definir 11 

objetivos estratégicos para os quatro anos do mandato do atualReitor, os quais foram classificados em dois eixos 

estratégicos, como descrito a seguir no quadro 1.

3.2 Onde queremos chegar: 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 dos relatórios periódicos, os 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 

Fonte: PPLAN / UFSJ

A1. Assegurar a excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão

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?

EIXO ESTRATÉGICO GESTÃO: 
Gestão democrática e participativa

Quadro2: Objetivos estratégicos da UFSJ

F
o
n
te

: 
P

P
la

n
/U

F
S

J

Para o próximo ciclo de planejamento, o PDI 2019/2023 será plenamente utilizado, trazendo as bases para a 

construção do novo plano de gestão do novo reitorado que tomará posse em maio de 2020.

O Plano de Gestão de Riscos da UFSJ também está contido no PES, conforme a previsão da Instrução Normativa 

Conjunta MPOG/CGU nº 01/2016. Esse plano está detalhado na seção “Riscos, oportunidades e perspectivas” deste Relato.
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A UFSJ tem estrutura organizacional matricial, suas decisões são colegiadas e regidas por Conselhos 

Superiores, cabendo à Reitoria atuar como órgão executor, por meio das pró-reitorias. Na Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (Proen), tem-se a Congregação, que abrange todos os coordenadores de cursos de graduação e chefes 

de departamento, exceto aqueles dos cursos do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO). Os campi Alto Paraopeba 

(CAP) e Sete Lagoas (CSL) obedecem à estrutura organizacional da sede, planejados em departamentos, enquanto o 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu conta com estrutura colegiada, regida por uma Congregação própria, um diretor 

e as Câmaras de Gestão, Graduação, Extensão e Pesquisa e Pós-graduação.

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 dasConep

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 deCondi

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”.

Já a Congregação, considerada “Administração Intermediária” da UFSJ, é o órgão consultivo, normativo e de 
6deliberação superior da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e do CCO, sob a presidência do respectivo Pró-Reitor/Diretor.

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).

3.3 Estrutura de Governança da 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
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• 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.

Indicadores de governança e gestão
Os Indicadores de Governança e Gestão 2018 da UFSJ são derivados do levantamento sistemático realizado 

pelo TCU junto à nossa universidade. São dados quantitativos que demonstram as qualidades e falhas em áreas 

específicas, impactando a governança e gestão da instituição. Considerando a oportunidade para melhoria, em 2019 

os referidos indicadores foram analisados pelos responsáveis e medidas foram adotadas, conforme quadro 3.

As demais ações planejadas e executadas pelos responsáveis, por meio do Planejamento Estratégico Setorial 

da UFSJ, instrumento oficial de gestão da UFSJ, que corroboram com a qualidade na gestão institucional, encontram-

se detalhadas na seção Resultados e desempenho da gestão deste relatório.

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

Índice de 
governança

Quadro 03: Medidas adotadas a partir  dos indicadores de governança

iGG 

(índice integrado de 
governança e 

gestão públicas)

– 34%

Avaliar os resultados obtidos em 2019 pelo 
Planejamento Estratégico Setorial UFSJ e, a partir desses 
dados, propor ajustes para o novo ciclo de planejamento 
(como inclusão do iGG no Plano de Gestão 2020-2024), 
que iniciará em 2020, com a mudança da Reitoria.

Medidas adotadas em 2019 O que pretende para 2020

Divulgação para os responsáveis pelas áreas 
que compõem o índice para que possam planejar ações 
no sentido de contextualizar, fazer as análises e organizar 
ações integradas visando melhorar o iGG.

iGovPub 

(índice 
degovernança 

pública)

– 43%

De posse das análises desse índice, a Pplan vai 
propor um novo modelo de Plano de Gestão que integre 
as atuais demandas, além do risco de integridade e o 
próprio iGovPub

Divulgação para Pró-Reitoria de Planejamento 
e Desenvolvimento, que é responsável pela elaboração e 
coordenação do planejamento da UFSJ, visando à análise 
dos resultados, elaboração de críticas necessárias e 
ajustes ao Planejamento Estratégico Setorial (PES).

iGovPessoas 

(índice de 
governança e 

gestão de pessoas) 

– 40%

• Desenvolvimento do Planejamento Estratégico da área (PES).

• Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019/2023).

• Revisão de normativas da área, em especial o regimento interno 
da PROGP.

• Recomposição da Comissão de Ética.

• Capacitação do Coordenador da Comissão de Ética.

• Estabelecido formato de controle de riscos a partir do 
Planejamento Estratégico da área (identificação do risco/avaliação 
do risco/resposta ao risco).

• Discussões com a equipe relativas ao PES.

• Aperfeiçoamento da área a partir de novas regulamentações.

• Atualização das normativas institucionais para a gestão de pessoas.

• Melhoria do acompanhamento do desenvolvimento das 
carreiras docente e técnico-administrativo.

• Reformulação da página da PROGP.

• Inclusão das informações na página por perfil, de forma mais 
intuitiva e com espaço específico para as informações necessárias 
à prestação de contas à sociedade.

• Todas as ações da PROGP desenvolvem-se mediante o 
acompanhamento da auditoria interna.

• Aperfeiçoamento dos instrumentos de governança da área em

sinergia com os instrumentos institucionais.

• Melhoramento da estrutura da Comissão de Ética.

• Desenvolvimento de ações preventivas.

• Ampliação da capacitação dos membros da Comissão.

• Aperfeiçoamento da gestão dos riscos.

• Aprovação da Proposta de Resolução com atualização do 
Regimento Interno da PROGP.

• Aperfeiçoamento do planejamento estratégico.

• Aperfeiçoamento do modelo de avaliação de desempenho, com 
a implantação do Módulo Capacitação do SIGRH.

• Aperfeiçoamento do acompanhamento do servidor em sua vida 
funcional.

• Aperfeiçoamento dos formatos de disponibilização das

informações públicas.

• Criação do website no portal da PROGP com informações

necessárias para admissão.

• Conclusão de ações relativas ao Assentamento Funcional Digital (AFD).

• Manutenção da relação de cooperação intersetorial.

Fonte: Pplan, Proad, PROGP, NTInf/UFSJ.
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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 
â m b i t o  d a  U F S J :  h t t p : / / w w w . u f s j . e d u . b r / c a r t a _ s e r v i c o s / ;  h t t p : / / w w w . u f s j . e d u . b r / p p l a n / p l a n e j a m e n t o _ i n s t i t u c i o n a l . p h p ; 
https://www.ufsj.edu.br/progp/transparencia_publica.php 
11 O referido Portal pode ser acessado pelo link:http://www.dados.ufsj.edu.br/

Índice de 
governança

iGovTI (índice 
degovernança e 

gestão de TI) 

– 15%

Medidas adotadas em 2019 O que pretende para 2020

• Execução do PDTIC vigente.

• Implantação de Sistema de controle de ordem de serviços de TIC.

• Em 2019 o gerenciamento dos serviços de TI do NTInf está sendo 
adequado às melhores práticas do framework ITIL v3 (IT 
Infrastructure Library –version 3).

• Elaboração e aprovação do novo PDTIC.

• Aquisição e implantação de um novo software de Gestão de 
Central de Serviços de TIC.

• Criação do Comitê Institucional de Governança de TI.

• Criação da área técnica de governança de TI.

iGestTI (índice 
decapacidade em 

gestão de TI) 

– 27%

• Treinamento dos gestores em processos ITIL.

• Contratação de estagiários para auxiliar no suporte nível 1.

• Implantação da primeira fase da central de serviços.

• Solicitação formal à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGP) 
de aumento da força de trabalho do Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTInf).

• Treinamento de toda a equipe em processos ITIL.

• Implantação da segunda fase da central de serviços.

• Ampliar a contratação de estagiários para auxiliar no suporte nível 1.

• 

iGovContrat (índice 
de governança e 

gestão de 
contratações)

– 39%

• Cabe ressaltar que a UFSJ não tem no seu organograma uma 
unidade que centralize a gestão de contratações. No entanto, as 
atividades de contratação são realizadas, nas suas diversas etapas, 
buscando o melhor para a UFSJ no uso do recurso público.

• Uma importante medida foi a nomeação da Comissão de 
Planejamento de Contratação, que analisa todos os processos de 
contratações de serviços da UFSJ, verificando, entre outros 
aspectos: a justificativa para a contratação, a melhor solução para 
a contratação, a escolha da solução a ser contratada e os riscos 
envolvidos.

• De posse das análises desse índice, a equipe de planejamento da 
UFSJ vai propor um novo modelo de Plano de Gestão que integre as 
atuais demandas, o risco de integridade e o próprio iGovPub.

iGestContrat (índice 
decapacidade em 

gestão de 
contratações)

– 29%

• O calendário de compras foi adotado visando ao levantamento 
das necessidades institucionais no que se refere a materiais de 
consumo, especificamente. O objetivo aqui é realizar as licitações 
pela modalidade Registro de Preços, buscando a melhoria 
logística, além de economia orçamentária.

• A gestão de estoque vem sendo realizada com o objetivo de 
minimizar perdas, ot imizando as compras, gerando 
economicidade no ressuprimento de materiais, de acordo com as 
demandas institucionais.

• Visando melhorar a gestão das pessoas envolvidas nas 
contratações, foi solicitado novos servidores para os setores 
envolvidos nos processos de contratações da UFSJ, o que ainda 
não foi concretizado.

Fonte: Pplan, Proad, PROGP, NTInf/UFSJ.
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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 Ouvidoria da UFSJ, criada pela Resolução Consu nº 043, de 5 de novembro de 2007, é um espaço aberto

para a comunidade, o qual recebe e responde manifestações relacionadas às atividades da Universidade, contribuindo 

assim com a participação social. A partir desse relacionamento com o cidadão, a Ouvidoria pode identificar 

deficiências, propor mudanças e melhorias, apontar situações irregulares e contribuir com o pleno desenvolvimento e 

aprimoramento da Instituição. A partir do recebimento da manifestação, a Ouvidoria encaminha a demanda para as 

unidades responsáveis pelo fornecimento de respostas ou averiguação e tomada de providências. A Ouvidoria tem 

atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, na Sala 2.28, no Campus Santo 

Antônio.

• De 1º/1/2019 a 31/12/2019 foram recebidos 487 e-mails no endereço eletrônico da Ouvidoria. Cada um

recebeu o devido tratamento e, na maioria das vezes, o manifestante foi orientado a formalizar sua manifestação nos 

canais oficiais da Ouvidoria. Os manifestantes que entraram em contato por telefone ou presencialmente receberam a 

mesma orientação. O cadastro das demandas no canal oficial garante a formalização da manifestação e a produção de 

dados estatísticos.

• No e-OUV, Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, canal utilizado para o encaminhamento de

manifestações de Ouvidoria (Denúncia, Reclamação, Comunicação, Solicitação, Sugestão e Elogio), foram recebidas 

durante o ano de 2019 182 manifestações de cidadãos. Das manifestações recebidas, 66 (36,3%) foram classificadas 

como Comunicação (denúncia sem identificação do usuário), 48 (26,4%) como Reclamação, 39 (21,4%) como 

Denúncia, 26 (14,3%) como Solicitação, 2 (1,1%) como Elogio e 1 (0,5%) como Sugestão.

• Das referidas manifestações, 170 foram respondidas no prazo, com um tempo médio de resposta de 13,31

dias, 1 foi respondida fora do prazo e 12 ainda estavam em tratamento dentro do prazo em 31 de dezembro de 2019. 

Entre os assuntos mais demandados pelo e-OUV destacam-se as denúncias de fraude no uso de cotas raciais para 

ingresso nos cursos de graduação da Instituição, principalmente em Medicina.

• Ainda em relação aos canais de comunicação com a sociedade, a Ouvidoria da UFSJ também é responsável

pelo atendimento do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), que permite ao usuário formular pedidos de acesso à 

informação ou a documentos públicos. Só em 2019, o e-SIC recebeu 168 pedidos de informação, com uma média de 

14 pedidos por mês. Destes, 164 foram respondidos e 4 ainda estavam em tramitação dentro do prazo em 31 de 

dezembro de 2019.

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

para retorno dos pedidos, prazo esse que pode ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa. Em 2019, o tempo 

médio de resposta da UFSJ para cada pedido foi de 8,85 dias, menos da metade do prazo inicial estabelecido pela lei.

• Entre as diversas manifestações recebidas pelo e-SIC, destacam-se as relacionadas às dúvidas e

procedimentos referentes ao acompanhamento e controle acadêmico, questões sobre vagas para concurso público e 

informações sobre procedimentos e processos da Universidade.

• A respeito de mecanismos específicos de avaliação, a UFSJ tem a pesquisa anual realizada pela Comissão

Própria de Avaliação (CPA), nomeada pela Portaria nº 563, de 27 de julho de 2016 (com composição alterada pelas 

Portarias nº 184, de 20 de março de 2017 e nº 282, de 26 de abril de 2017), responsável pela coordenação dos 

processos internos de avaliação da Instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além de parte integrante do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes). Os relatórios produzidos pela CPA podem ser acessados no link 

https://www.ufsj.edu.br/cpa-ufsj/relatorios_de_autoavaliacao.php. A UFSJ envida esforços conjuntos com suas 

diversas unidades administrativas para adequação dos procedimentos, reorientando e ajustando os serviços prestados.

8As competências e mais informações sobre a Ouvidoria encontram-se registradas em: https://ufsj.edu.br/ouvidoria/
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Carta de serviços ao cidadão
9 A 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
 • O acesso às informações referentes à atuação da UFSJ e que fomentam a transparência de sua gestão está 

8disponível em sítio eletrônico ,  em cumprimento ao disposto na Lei de Acesso à Informação sobre a transparência 
9ativa dos órgãos governamentais . 

10 • Destaca-se ainda que desde 2017 está disponível no sítio eletrônico da UFSJ o Portal de Dados Abertos  da 

Universidade, que disponibiliza informações aos cidadãos no formato de dados abertos, promovendo a 

transparência e o acesso à informação no âmbito da UFSJ.

 

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 
â m b i t o  d a  U F S J :  h t t p : / / w w w . u f s j . e d u . b r / c a r t a _ s e r v i c o s / ;  h t t p : / / w w w . u f s j . e d u . b r / p p l a n / p l a n e j a m e n t o _ i n s t i t u c i o n a l . p h p ; 
https://www.ufsj.edu.br/progp/transparencia_publica.php 
11 O referido Portal pode ser acessado pelo link:http://www.dados.ufsj.edu.br/
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Riscos, oportunidades 
e perspectivas

4
 Universidade Federal de São João del-Rei



 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 de Ponta é o responsável pelo planejamento, controle, acompanhamento e relatório das ações 

desenvolvidas diretamente pelos 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. Em 2019, semestralmente, os setoriais 

encaminharam dados de resultados atualizados para avaliação da equipe de planejamento da Universidade. Na UFSJ, o 

Gestor de Ponta é denominado de “ponte”, pois realiza a ligação entre o 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 utiliza 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, ainda não totalmente implantados, como será detalhado em “Resultados 

e Desempenho da Gestão”, 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 e gestão de riscos as ações programadas do Plano 

Estratégico Setorial (PES 2017/2020), principalmente aquelas relacionadas ao objetivo 4 do Eixo Estratégico 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.
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Gestão de Riscos
A Política de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos da UFSJ, instituída pela 

Portaria nº 383, de 26/5/2017, tem o propósito de orientar a gestão dos riscos associados ao alcance dos objetivos 

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

Dessa 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, classifica-o 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, verificando 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 para eles, ou seja, definir ações 

preventivas aos riscos. Essas respostas são o principal objetivo da gestão de riscos. Em 2019, foi acrescentada a 

necessidade de mapeamento do risco de integridade de cada uma das ações planejadas para os objetivos, ou seja, 

resposta de presença (sim) ou ausência (não) de possibilidade de fraude, corrupção ou omissão de conduta ética. 

Posteriormente, será visto com mais detalhes sobre risco de integridade.

.
E qual é o apetite ao risco da UFSJ? 

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

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.
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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 gráfico 2 traz o índice de vulnerabilidade da UFSJ considerando esses níveis. Percebe-se a mesma 

tendência do gráfico 1, ou seja, redução do índice de vulnerabilidade durante o período. Houve uma melhora de 

2,4% no índice em novembro de 2019 em relação a novembro de 2018.

Gráfico 1: Índice de vulnerabilidade UFSJ - Riscos totais

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

Fonte: PPlan/UFSJ (2018)

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

imagem organizacional. Ao contrário, já que os riscos são o efeito das incertezas no cumprimento dos objetivos e 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 (2018-2019). O gráfico 1 

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

extremo. Ao final de 2019, percebe-se uma redução de 4% no índice em relação a novembro de 2018, ou seja, 

houve um aumento na realização das ações de prevenção aos riscos, sendo que foram realizadas 219 ações de 289 

planejadas para os objetivos. A UFSJ busca reduzir sua exposição a fatores que possam interferir negativamente no 

cumprimento de seus objetivos.
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O gráfico 3 apresenta a evolução do índice de vulnerabilidade em cada objetivo do eixo acadêmico. É 

notável a redução da exposição aos riscos em todos os objetivos acadêmicos durante o ano de 2019, sendo que em 

A1 o índice reduziu em relação a 2018, porém se manteve em 9% ao longo de 2019. No objetivo A2, houve um 

pequeno aumento na primeira marcação de 2019 em relação a 2018 devido ao aumento de 13 para 16 no número 

de ações planejadas pela Proae, sendo 8 em elaboração e 6 não realizadas em 2019. O mesmo ocorre em A4, pois o 

Nead aumentou de 4 para 6 o número de suas ações planejadas, sendo que 2 foram realizadas e 4 fecharam 2019 em 

elaboração. 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, os setoriais têm autonomia para realizar ajustes, incluindo ações que anteriormente não 

haviam sido planejadas. Dessa forma, os riscos também são afetados e podem sofrer mudanças no número de 

respostas preventivas a serem realizadas.

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
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Gráfico 03: Índice de vulnerabilidade UFSJ por objetivo acadêmico

Fonte: PPlan/UFSJ 
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Paralelamente ao gráfico anterior, o gráfico 4 apresenta a evolução do índice de vulnerabilidade em cada 

objetivo do eixo de gestão. Quando comparados ao fechamento de 2018, os índices apontam evolução no 

cumprimento de ações preventivas durante o exercício de 2019, exceto para G2, que se manteve igual (em 20%) e 

G4, que aumentou em 1%. Esse aumento decorre da alteração de um objetivo da Proad, que diluiu suas ações de 

distribuição e de utilização do espaço físico dos Campi da UFSJ em outros objetivos e incluiu para 2019 o 

atendimento satisfatório no tocante ao transporte da UFSJ e custos com manutenção dos veículos da frota oficial,

o que gerou aumento no número de ações previstas para G4.
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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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3%

Gráfico 05: Tipos de riscos do eixo acadêmico
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Fonte: PPlan/UFSJ

Gráfico 6: Tipos de riscos do eixo gestão
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Fonte: PPlan/UFSJ

Os dados apresentados mostram que a UFSJ tem feito 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 INCGU/MP 001/2016. O levantamento realizado pela UFSJ permitiu identificar os tipos

de riscos mais frequentes na Instituição. Nota-se pelos gráfiocos 5 e 6 que em ambos os eixos estratégicos mais 

frequente é o risco operacional, acompanhado do risco financeiro/orçamentário. Os riscos legais e de 

imagem/reputação apresentam menor incidência. Em 2020, teremos a oportunidade de mensurar risco de integridade, 

conforme instrução da Portaria CGU nº 1.089/2018 e Resolução Interna nº 038, de 29 de novembro de 2018.

Gráfico 7 - Comparativo dos tipos de riscos entre os dois eixos estratégicos
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Riscos de Integridade
Em outubro de 2019, foi realizado um encontro entre a Pró-Reitoria de Planejamento e os demais setoriais, 

no qual foi apresentado, entre outros assuntos relacionados, o Plano de Integridade e Gestão de Integridade no PES. 
11A apresentação abordou a legislação referente à integridade pública, resolução interna da UFSJ sobre o tema ,  

12conceitos, princípios e eixos temáticos de Gestão de Riscos e Integridade no Setor Púbico . 

Sobre os oito eixos de integridade, quais sejam: governança e comprometimento da alta administração, 

planejamento estratégico, controles internos e gestão de riscos, conflito de interesses e nepotismo, gestão de 

pessoas, código de ética e comissão de ética, canal de denúncias, transparência pública e controle social, os setoriais 

da UFSJ foram instruídos a inserir uma coluna de controle em suas planilhas de gestão de riscos, de forma a responder 

se cada tarefa ou ação estaria sujeita a risco de integridade, ou seja, passível de fraude, corrupção ou omissão de 

conduta ética. Esse mapeamento inicial teve como objetivo informar aos servidores sobre os riscos de integridade e 

induzir os setoriais a pensarem de forma mais integrada em suas ações mapeadas quanto a esses riscos e aprimorar, 

em 2020, o controle destes no andamento das ações.

Conheça a apresentação do Risco de Integridade, acesse:

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/Encontro%20Pplan%20PES%20Risco%20Integridade.ppt.pdf

11 Portaria nº 271, de 11 de maio de 2018, e Resolução nº 038, de 29 de novembro de 2018.
12 Baseado no conteúdo do Seminário Nacional Gestão de Riscos e Integridade no Setor Púbico – aprendendo a Implementar, da Assessoria Especial de Controle Interno do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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O Planejamento Estratégico Setorial (PES), conforme descrito nas seções anteriores,permite mensurar, 

quanti e qualitativamente, o alcance anual dos objetivos estratégicos da UFSJ. 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. A demonstração dos resultados alcançados no exercício de 2019 estão vinculados à 

missão institucional e aos objetivos estratégicos do PDI 2014-2018, validado até o primeiro semestre de 2019.

O atingimento dos objetivos estratégicos 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 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, sejam aqueles que por diferentes razões fracassou, são 

fundamentais para o ajuste do próximo ciclo de Planejamento, no que couber.

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 (PES), proposto para a atual gestão. Contudo, como ocorre em 

qualquer instituição, os resultados são apenas uma fração da grande amplitude de ações que são realizadas. Isto é, a 

UFSJ é muito maior do que aquilo 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 2019 
A seção Governança, estratégia e alocação de recursos mostrou que a UFSJ definiu 11 objetivos em dois 

eixos estratégicos: acadêmico e gestão. Para atingir esses objetivos, a UFSJ acompanhou todas as ações setoriais 

planejadas para o período 2017-2020, sendo que, em 2019, foram 891 ações planejadas, das quais 567 foram 

realizadas, 63% do total, conforme o quadro 4.

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

Fonte: PPlan / UFSJ

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

37

9,25

290

7,8

211

7

68

9,71

601

8,8

360

Quadro 4: Objetivos e ações setoriais RAUFSJTÉGICO ACADÊMICO: 
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Gráfico 8 - Evolução do Índice de efetividade das ações de objetivos da UFSJ do eixo acadêmico

Gráfico 9:  Evolução do Índice de efetividade das ações de objetivos da UFSJ do eixo gestão

Índice de Efetividade é uma forma possível de conhecer o grau de realização das ações que foram planejadas 

em uma instituição. No caso da UFSJ, entende-se por índice de efetividade o quanto a universidade avançou no 

cumprimento dos objetivos planejados para o período em questão, ou seja, a quantidade de 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.

A expressão matemática do índice de efetividade está descrita a seguir:

IE = AR / AP

onde: IE = índice de efetividade

AR = ações realizada

AP = ações planejadas.

Os Gráficos 08 e 09 trazem a evolução das ações realizadas/finalizadas por eixo acadêmico e 

administrativo, respectivamente, durante os exercícios de 2018 e 2019.

Os GRÁF. 8 e 9 trazem a evolução das ações realizadas/finalizadas por eixo acadêmico e administrativo, 

respectivamente, durante os exercícios de 2018 e 2019, com destaque para o crescimento contínuo do índice de 

efetividade.
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A partir deste ponto, será apresentado, de forma sucinta, descritiva e segmentada 

por objetivo, cada resultado de ambos os eixos, iniciando pelo Acadêmico e, 

posteriormente, Gestão. Buscou-se apresentar as ações setoriais de maior relevância para a 

Instituição com a exposição dos motivos e justificativas que impediram ou limitaram a 

realização de algumas ações e atividades do período.

5.1 Resultados do ixo cadêmico por bjetivo stratégicoe a  o e
A efetividade no cumprimento das ações do eixo acadêmico está representada no gráfico 10, o qual traz a 

evolução crescente do índice para todos os objetivos analisados. O movimento revela que durante o exercício 2019 a 

realização das ações foi progressiva para A1 a A3, porém reduziu em A4. Essa redução se deve ao fato de que duas 

ações planejadas pelo setorial Proen não foram realizadas até o fim de 2019 e, principalmente, pelo acréscimo, pelo 

setorial Nead, de duas ações não previstas anteriormente.

Gráfico 10 - Evolução do Índice de efetividade das ações por objetivo acadêmico da UFSJ
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Os relatórios completos de resultados e desempenho da gestão de cada uma das 13 setoriais da UFSJ, 

elaborados para o PES 2017-2020, estão disponíveis na página eletrônica desta Universidade e podem ser acessados 

por meio do seguinte endereço: https://ufsj.edu.br/pplan/pes_ufsj.php
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A1
Assegurar a excelência em

ensino, pesquisa e extensão



O objetivo A1, qual seja, “Assegurar a excelência em ensino, pesquisa e extensão”, tem 16 objetivos 

setoriais, os quais são compostos de 171 ações setoriais planejadas. Destas, 135 foram realizadas até o fim do 

exercício de 2019. Cabe destacar algumas ações realizadas e possíveis dificuldades encontradas pelos setoriais.

Como ponto positivo, inicia-se a apresentação deste objetivo estratégico com a menção sobre a renovação 

dos laboratórios de informática de todos os campi da UFSJ. Essa ação, fortemente relacionada ao objetivo estratégico 

G7, que será apresentado mais à frente neste relatório, visa favorecer as práticas de ensino com equipamentos mais 

modernos em substituição aos anteriores, que estavam ficando obsoletos aos fins a que se destinam.
13No CCO  foi concluído o projeto arquitetônico para construção do bloco F do Campus; 

regulamentação das normas de utilização dos laboratórios de acordo com a Resolução nº47/2012/Consu; 

finalização de seis laboratórios de pesquisa (Recurso Finep – CTInfra II); realizadas as manutenções e aquisições 

de equipamentos laboratoriais, ar-condicionado. Também houve grande avanço na internacionalização da pós-

graduação, meta essa intimamente ligada ao objetivo A3, que veremos mais adiante, realização de 

convênios/credenciamentos para estágio supervisionado dos alunos e planejamento de material de consumo. 

Destaca-se a proposta de alteração da Resolução Consu 004/2011, que dispõe sobre as normas de 

funcionamento dos Centros; reformulação da política de extensão no Campus, em consonância com a Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex), além da participação em novos Editais para Grupos PET, a 

fim de ampliar os programas de extensão e aproximação da Universidade com a comunidade.

Cabe mencionar a reformulação do Plano Pedagógico de Curso (PPC) dos cursos de Bioquímica, Farmácia, 

Enfermagem e Medicina. Também aconteceu a instalação do recém-adquirido Sistema de Gerenciamento das 

Bibliotecas: o Pergamum. Com mais funcionalidades, o software possibilita uma navegação mais ágil pelos usuários, 

com melhor interface para utilização em celulares. Outro benefício é o acesso ao catálogo das bibliotecas por meio 

do uso da ferramenta QRCode e utilização de biometria para identificação de usuários, funcionalidade que será 

implementada nas bibliotecas da UFSJ, posteriormente.

Foi ofertada, na UFSJ, capacitação dos estudantes de Farmácia, por meio do Projeto Capacifar – parceria 

com o Conselho Regional de Farmácia, além de terem sido elaborados dois cursos de inverno, com o intuito de 

contribuir para o desenvolvimento profissional dos estudantes desse curso.

Ainda em relação ao objetivo A1, a UFSJ se propôs a institucionalizar, por meio do Núcleo de Educação a 
14Distância (Nead) ,  a Educação a Distância (EaD). Financiado por edital da Capes, foram abertas 4 novas 

especializações nessa modalidade e ocorreram novas ofertas de vagas nas graduações já existentes. Em avaliação in 

loco para recredenciamento, o Nead obteve Conceito Final Contínuo da Avaliação 4,41 e Conceito Final Faixa 4 em 

5, o que representa uma boa avaliação. Por outro lado, esse Núcleo não concluiu o mapeamento e revisão dos 

processos em consequência do número reduzido de servidores.

Na área de planejamento da UFSJ, ações relacionadas à elaboração do PDI 2019-2023 foram monitoradas 
15ativamente pelo setorial Pplan .  Posteriormente, a elaboração do documento foi coordenado por um Comitê 

Executivo específico, representado pelas três categorias da comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos 

administrativos), nomeado pelo Reitor da UFSJ, por meio da Portaria nº 492/2018 e complementada pelas Portarias 

nº 552/2018, nº 570/2018 e nº 609/2018.

Ainda visando ao cumprimento do objetivo A1, a UFSJ buscou consolidar os cursos de graduação por meio, 
16 principalmente, da Proen . Em 2019, foram reformulados cinco PPCs. Um novo curso de graduação foi criado, 

Matemática, grau acadêmico bacharelado, com 20 novas vagas. Para permitir a formação complementar dos 

estudantes de Letras, definiu-se pela oferta de cursos de 2ª Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas para 

os graduados em Letras – Inglês e em Língua Inglesa e suas Literaturas, para os graduados em Letras – Português. 

Considerando dois projetos pedagógicos que são itens de pauta no Conep, a UFSJ cumprirá todas as adequações

exigidas pela Resolução CNE/CP 02/2015 em relação aos seus cursos de licenciatura. Como ponto negativo, cabe 

citar o sistema de acompanhamento de egressos que ainda não está em operação, em razão do número limitado de 

pessoal para desenvolvimento da ação.

A Comissão de Integração para Políticas de Formação de Professores de Educação Básica (Ciprof) tem 

atuado efetivamente na integração da UFSJ com a comunidade escolar da região. A participação de professores e 

13 Para ver mais, acesse https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/CCO%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
14 Para saber mais, acesse https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/NEAD%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
15 Para saber mais, acesse https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PPLAN%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
16Para saber mais, acesse https://ufsj.edu.br/portal2-
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estudantes da UFSJ nos Programas Pibid e Residência Pedagógica tem sido bastante produtiva. As reuniões da Congregação, 

da Câmara de Ensino e da Câmara Departamental ocorreram de forma regular e satisfatória. Novos convênios de estágio 

foram assinados, abrangendo a maioria dos cursos de graduação da UFSJ. A divulgação dos cursos de graduação da UFSJ 

para a sociedade foi totalmente reestruturada com a criação da Mostra UFSJ – Cursos de Graduação, que pela primeira vez 

ocorreu em todos as cidades que abrigam campi da UFSJ, com ampla visibilidade do papel dessa Instituição para a sociedade.

Algumas ações mirando à melhoria das condições de funcionamento dos laboratórios de ensino foram 

realizadas, como manutenção de equipamentos e aquisição de insumos. Houve investimento de cerca de R$2 

milhões de reais apenas no fim de 2019 para renovação do parque tecnológico e atualização dos laboratórios de 

informática da Universidade. O treinamento para os servidores das coordenadorias tem ocorrido, mas de forma 

pontual. Entretanto, houve dificuldades na modernização da infraestrutura de laboratórios em função das limitações 

orçamentárias.
17No âmbito das ações de extensão planejadas pelo setorial Proex ,  apesar da restrição orçamentária, 

algumas delas estão consolidadas e o Centro Cultural mantém suas atividades, sendo muito demandado por 

diferentes setores das comunidades interna e externa. A fim de melhorar a infraestrutura dos equipamentos culturais 

e fomentar a Política de circulação de artes, buscou-se apoio financeiro oriundo do fundo de multas do Ministério 

Público Federal (MPF). Esse recurso está na Fundação de Apoio da UFSJ (Fauf), a qual será responsável pela execução 

do restauro dos equipamentos culturais e do Fortim dos Emboabas. Foi publicado Edital de Propostas Visuais com 

criação de linha de fomento para as exposições de Artes Visuais para as galerias do Centro Cultural da UFSJ, entre 

outras ações.
18Até o fim do ano de 2019, diversas e importantes ações foram realizadas pelo setorial Prope ,  fortalecendo 

a pós-graduação stricto sensu e a pesquisa na UFSJ. Destaca-se a aprovação, pela Capes, do Plano de 

Internacionalização para a pós-graduação da UFSJ, Edital nº 16/2019 – Programa Capes-Fulbright de Assistente de 

Ensino de Língua Inglesa (English Teaching Assistant – ETA), que visa contribuir para a melhoria dos cursos de

bacharelado e licenciatura em Letras (Língua Inglesa).

Algumas expressivas ações nessas áreas foram realizadas:

- Pelo Edital nº 12/2019, de fevereiro de 2019, e pelo Edital nº 41/2018 da Capes, o FQMat selecionou uma candidata

para bolsa do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE/Capes, com vigência de agosto de

2019 a janeiro de 2020.

- Entrega à Fapemig e ao CNPq, em janeiro de 2018, do projeto de Mestrado e Doutorado Modalidade em Inovação

Tecnológica Industrial (Mdai)) da UFSJ. Como consequência, logrou-se a captação, via Chamada Pública nº 23/2018 –

Programa DAI – Doutorado Acadêmico para Inovação, do CNPq, de três bolsas de doutorado, por 48 meses para o

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia – PPGBiotec e três bolsas para Programa Multicêntrico de Pós-

Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular – PMBqBM, além 10 bolsas de doutorado para áreas estratégicas, 6

bolsas de apoio técnico e recursos para custeio no âmbito do Edital nº 01/2019/CNPq.

- Na 3ª etapa da implementação das ações do Qualipós, os programas FQmat, PPBE, PPGCS, Promel, PPGBiotec,

PPGPSI, PPmec, PGhis, Ppedu e PPgel foram contemplados com R$39.950,00 (cada um) para despesas de custeio

gerenciadas pela Fauf.

- Foram executados, em 2019, R$46.346,03 do Fundo de Pesquisa. Por meio do Edital nº 010/2019/Prope, 73

solicitações foram atendidas, entre publicações de artigos científicos, capítulos de livros e revisão e/ou tradução.

- Lançamento, em agosto de 2019, do Edital nº 013/2019 – Prêmio Milton Santos de Dissertações e Teses da UFSJ, a

fim de selecionar candidatos ao “Prêmio Dissertação e Teses” (2ª etapa). Foram indicados 12 candidatos para

dissertação e 1 para tese. As propostas ainda serão julgadas por comissão externa.

No exercício de 2019, os setoriais Prope e Pplan, alinhados com a Reitoria da UFSJ, desenvolveram ações com o 

objetivo de agilizar a execução financeira dos recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (Proap), permitindo a 

manutenção corretiva de equipamentos destinados à pesquisa dos programas de pós-graduação stricto sensu da 

Universidade, obtendo um acréscimo de cerca R$ 175.000,00 executados na área em comparação ao previsto inicialmente.

17 Para saber mais, acesse https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROEX%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
18Para saber mais, acesse https://ufsj.edu.br/portal2- repositorio/File/pplan/PROPE%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
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As ações realizadas para a implantação das normas da pós-graduação stricto e lato sensu na UFSJ também 

foram importantes. Regulamentou-se a concessão de bolsas de pós- graduação stricto sensu e fixada taxa de 

inscrição em Processo Seletivo de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu; foi regulamentada a concessão de Auxílio 

Financeiro ao estudante e ao pesquisador e revisado o Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu. Em 

2019, iniciaram-se os seguintes cursos de pós-graduação stricto sensu: mestrado em Música – PGmusi, em Filosofia – 

PGfil, em Desenvolvimento, Planejamento e Território – PGDplat. Contudo, ainda em elaboração, pela Prope, estão a 

Política de Ações Afirmativas na pós-graduação, a normatização e a revalidação de diplomas de mestrado e 

doutorado expedidos por universidades estrangeiras, a política de estágio em docência da pós-graduação, a política 

da pós-graduação lato sensu, entre outras. Por outro lado, como dificuldade encontrada, destaca-se que a Fapemig 

suspendeu seis bolsas de mestrado e uma de doutorado e a Capes congelou a concessão de 29 bolsas de mestrado 

da cota dos programas de pós-graduação e oito bolsas de mestrado da cota do setorial Prope, além de uma bolsa de 

doutorado. Em outubro de 2019, a Capes liberou somente as cotas de 2 programas: FQmat e Ppmec.

Em relação à política de periódicos científicos da UFSJ, cabe apontar a implantação da modalidade “Ahead 

of Print”, que já foi implementado em alguns periódicos da UFSJ, tendo sido treinados os editores no uso do SEER. A 

Editora da UFSJ foi implementada e o Conselho Editorial da Editora foi nomeado.

O Congresso de Produção Científica, realizado em outubro de 2019, teve como destaque, além dos mais de 

500 participantes, a indicação, pelo Comitê Externo, de 24 Destaques e 24 Menções Honrosas entre os trabalhos 

apresentados. A Prope indicou 3 relatórios para o 16º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do 

CNPq e 24 trabalhos de alunos para a Jornada Nacional de IC 2019, dos quais 10 participaram do evento. A UFSJ 

também lançou, por meio da Prope, o Edital nº 001/2019, referente ao apoio à organização de eventos, em que 

foram contempladas 40 propostas.

Outra ação positiva foi a aprovação da Resolução nº 028/2019 que estabelece normas para criação, 

funcionamento e desativação de Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa (NIP). Por fim, visando implantar a política de 

Inovação na UFSJ, houve apoio ao Netec para a criação de uma política de inovação.
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A2
Promover e fortalecer ações 

de permanência estudantil



O objetivo estratégico A2, que busca “promover e fortalecer as ações de permanência estudantil na UFSJ”, 

tem 8 objetivos setoriais e 42 ações setoriais planejadas, das quais 25 foram realizadas até o fim de 2019.

A evasão escolar e o baixo rendimento dos discentes durante o curso de graduação apresenta-se como um dos 

grandes problemas da educação brasileira. Nesse cenário, diversos saberes e mecanismos têm sido utilizados pela Universidade a 

fim de diminuí-la ou erradicá-la, entre estes a Psicologia. Diante disso, especificamente o CCO 19 apoia permanentemente a 

atuação do serviço de Psicologia para os discentes, fornecendo um ambiente adequado para a realização dos trabalhos e 

disponibilizando recursos financeiros para a atuação da Psicologia no sistema educacional do campus, buscando reduzir a 

evasão, aumentar o rendimento, assim como melhorar a qualidade de vida dos discentes.

Outro destaque é o Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA), unidade vinculada à diretoria do Campus Centro-

Oeste, que propõe e executa ações voltadas ao atendimento pedagógico e psicossocial discente. O Plantão Psicológico é voltado 

para atendimentos de emergência e sem necessidade de agendamento prévio, enquanto o acompanhamento psicoterapêutico 

tem frequência semanal e é realizado pela psicóloga, conforme a demanda dos alunos. Além dessas atividades frequentes, 

acontecem sazonalmente outras atividades que buscam dar suporte aos alunos, tais como: palestras, rodas de conversas, oficinas 

e prática terapêutica, as quais buscam abordar diversos temas, incluindo a gravidez, que é um dos motivos que mais afastam as 

jovens brasileiras dos estudos. A criação do fraldário no CCO visou reduzir a evasão de estudantes da graduação, pensado para 

melhor acomodar estudantes que são pais ou mães e precisam levar seus filhos à Universidade quando vão assistir à aula.

Salienta-se que a maior parte das ações da Proae20 estão relacionadas ao objetivo estratégico A2, sendo esse setorial o 

que mais contribui para atingir esse objetivo. As ações socioacadêmicas são: otimização da distribuição de recursos do Programa 

de Avaliação Socioeconômica (Pase); criação de Edital de Apoio à IC com ações afirmativas; implantação dos Restaurantes 

Universitários dos Campi Dom Bosco e Santo Antônio, universalizando o serviço em todos os campi; consolidação e 

aprimoramento dos programas de assistência à saúde (física, mental, bucal e oftalmológica).

A “Criação de Edital de Apoio à IC com ações afirmativas em parceria com a Prope” foi uma ação criada no início de 

2017 e foi primordial para a manutenção das atividades de pesquisa de estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. Entre os dados qualitativos positivos, a cada ano há evolução do número de estudantes atendidos na 

assistência estudantil da UFSJ por meio do Pase. Veja a evolução desses números na QUADRO 5.

Quadro 5 - Evolução do número de estudantes atendidos por meio do PASE na UFSJ

Fonte: Proae / UFSJ

Destaca-se como dados qualitativos positivos da política de assistência estudantil a realização do Encontro Regional 

do Fórum de Pró-reitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE), que permitiu a discussão de várias questões relacionadas à 

Assistência Estudantil no Brasil e colocou a UFSJ dentre as principais IFES que buscam melhorias. Ainda encontra-se em 

elaboração o estudo, em parceria com órgãos de pesquisa ou instituições, para confeccionar mecanismos/instrumentos 

padronizados para o acompanhamento/monitoramento das informações relativas ao desempenho acadêmico do 

estudante beneficiado, possibilitando, preventivamente, afastar o risco de abandono e evasão do curso/instituição.

Em parceria com a ANDIFES e FONAPRACE foi realizada a V Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos 

Estudantes das Universidades Federais, cujos dados foram divulgados no segundo semestre de 2019.

Com o objetivo de promover o estímulo ao esporte, cultura e lazer dos discentes da UFSJ, mesmo com o 

contigenciamento de recursos orçamentários, foi ampliado o apoio às equipes de Competições Acadêmicas e 

consolidada a política de apoio à cultura e à prática esportiva, além de apoiar financeiramente grupos de estudantes 

que foram até outras universidades participar de eventos, congresso, apresentações artísticas, entre outras. Cabe, 

finalmente, citar a realização do III Intercampi em conjunto com a Comissão de Esportes na cidade de Sete Lagoas e 

distribuídos materiais esportivos e móveis para apoio às equipes esportivas.

Outras ações integradas com o objetivo A2 da UFSJ consistem em apoiar o Programa de Educação Tutorial 
(PET), com recursos destinados à realização de Semanas Acadêmicas, tendo sido realizadas 31 Semanas Acadêmicas de 
cursos de graduação, apenas em 2019.

O Programa de Apoio Acadêmico ainda não está formalizado na UFSJ, mas as ações dedistribuição de bolsas institucionais 
já estão em andamento, contemplando a atuação discente em projetos ou ações no âmbito dos cursos de graduação.

20Para saber mais, acesse https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROAE%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf

Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
48



A3
Consolidar a política de 

Internacionalização da instituição



 O objetivo estratégico A3 trata de “consolidar a política de Internacionalização da Instituição” e tem 10 

objetivos setoriais, compostos de 65 ações planejadas, das quais 47 foram realizadas até o fim de 2019.
21 Relacionada diretamente a esse objetivo estratégico, a Assessoria de Assuntos Internacionais (Assin)  é a 

22grande responsável pelas ações. Cita-se a Política de Internacionalização, bem como o Plano de Internacionalização  

da UFSJ, que foram criados em 2019, aprovados nos Conselhos Superiores e divulgados institucionalmente.
23 Destaca-se também a Política Linguística  da UFSJ, aprovada nos Conselhos Superiores e divulgada 

institucionalmente.

 Para maior autonomia e melhor gestão das Relações Internacionais (RI) na Universidade,seria necessária a 

transformação do Setor de Assessoria Internacional ao status de Pró-Reitoria, o que não foi possível até então em 

virtude de restrições orçamentárias e de recursos humanos. Contudo, buscando-se a capacitação da força de 

trabalho já instalada no setor, foi incentivada a participação nos principais eventos, treinamentos e assembleias de 

internacionalização realizados no Brasil, tais como: Associação Brasileira de Educação Internacional (Faubai); Grupo 

Coimbra de Universidades Brasileiras (Gcub); treinamento do programa Erasmus, Cgrifes: Conselho de Gestores de 

Relações Internacionais da Andifes; entre outros. Houve também a participação da UFSJ em encontros 

internacionais, tais como: Associação Americana de Educação Internacional (Nafsa) e Encontro Anual do Programa 

Flagship, ambos realizados nos Estados Unidos.

 Neste momento, cabe a menção sobre a importante criação versão multilíngue da página eletrônica da 

Assessoria Internacional, bem como a criação de mapas de sinalização em versão multilíngue dos seis campi da UFSJ. 

Porém, não foi possível a criação do Centro de Línguas e de escritórios de representação nos campi fora de sede, 

assim como a criação do software de gestão de RI.

 A busca por uma infraestrutura de acolhimento para alunos e professores estrangeiros incluiu a oferta 

institucionalizada de português para estrangeiros. Com relação a esse quesito, a UFSJ se tornou centro credenciado 

de aplicação do Celpe-Bras, tendo já realizado duas edições desse exame. Resta a criação de espaço para 

acolhimento de aluno estrangeiro, que ainda não foi realizada porque depende de uma ampla redistribuição do

espaço físico no campus sede da UFSJ.

 A ampliação da atratividade institucional para o estrangeiro, aumentando o número de alunos e professores 

estrangeiros na instituição, foi outro objetivo setorial proposto pela Assin. Vale destacar que no ano de 2019 a UFSJ 

recebeu 39 alunos estrangeiros e quatro “English Teaching Assistants”, provenientes dos Estados Unidos. Ainda em 

2019, a UFSJ criou sua primeira rede internacional de pesquisa, denominada Núcleo Interdisciplinar e Internacional 

de Pesquisa da Água (Nacqua), envolvendo os diversos departamentos e cursos da UFSJ, bem como parceiros 

internacionais dos Estados Unidos e Israel.

 Por fim, em alguns pontos a UFSJ ainda necessita evoluir. Existe um caminho a ser percorrido no que diz 

respeito à capacitação linguística do corpo docente, discente e técnico-administrativo da Instituição, especialmente 

dos diretamente envolvidos com processos de internacionalização. A oferta de línguas estrangeiras em todos os 

campi, por meio das ações do Programa Idiomas Sem Fronteiras, do Governo Federal, foi paralisado nos campi fora 

de sede, devido ao congelamento orçamentário, ficando sua oferta restrita ao campus da sede administrativa. A 

criação do Centro de Línguas também deve ser mencionada como requisito da Política Linguística da Instituição.

 Para ampliação do processo de internacionalização dos programas de graduação e pós- graduação da 

Instituição foi incentivada a publicação internacional, o que assegurou para a UFSJ a segunda colocação no Brasil, no 
24que se refere ao impacto de pesquisas brasileiras no cenário internacional. 

 

21 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/ASSIM%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
22 Tanto a Política de Internacionalização e o Plano de Internacionalização da Instituição estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico da Assessoria Internacional e fundamentaram a 
elaboração do PDI institucional para o período de 2019 a 2022.
23 Disponível na íntegra em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/ASSIM%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
24 Segundo relatório apresentado pela empresa Clarivate Analytics, contratada pela Capes.
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A4
Aperfeiçoar o acompanhamento 

e avaliação das atividades acadêmicas 
da UFSJ



Finalizando a apresentação do eixo acadêmico, o objetivo estratégico A4, “Aperfeiçoar o acompanhamento e 

avaliação das atividades acadêmicas da UFSJ”, tem três objetivos setoriais e doze ações setoriais planejadas, das 

quais quatro já foram concluídas até o fim de 2019.
25 No âmbito da Educação a Distância ,  a fim de aperfeiçoar o acompanhamento e avaliação das atividades 

acadêmicas da Instituição, foram elaboradas pesquisas de acompanhamento dos alunos e tutores, com dados 

coletados mensalmente, visando promover melhorias necessárias e sugeridas. Foi regulamentado o processo seletivo 

de admissão de alunos na UFSJ, visando garantir a transparência nos procedimentos e
 26cumprimento da legislação vigente .

 Outro quesito que merece destaque é o nível pleno de operacionalização do Módulo de Bolsas de Monitoria no 

Sistema Integrado de Gestão (SIG), sistema implementado na UFSJ que permite um controle gerencial mais efetivo das 

informações. Também tem ocorrido forte atuação do setorial Proen em comissões de sindicância que apuram denúncias 

de fraude quanto à autodeclaração étnico-racial nos processos seletivos de admissão nos cursos de graduação.

 Por outro lado, a implementação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) não 

ocorreu, o que impediu a atualização de alguns procedimentos acadêmicos e prejudicou o acompanhamento crítico 

dos indicadores de qualidade em razão da revisão dos parâmetros avaliativos pelo Inep.

 Desse modo, finaliza-se, de forma resumida, os pontos de destaque do eixo estratégico acadêmico.

25Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/NEAD%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
26Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROEN%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.

5.2 Resultados do Eixo Gestão por Objetivo Estratégico
 A efetividade no cumprimento das ações do eixo gestão está representada no gráfico11.

 O movimento revela que durante o exercício 2019, para a maioria dos objetivos, a realização das ações foi crescente.

Gráfico 11 - Evolução do índice de efetividade das ações por objetivo de gestão da UFSJ
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Fonte: PPLAN / UFSJ

 Observa-se que houve evolução na realização das ações de todos os objetivos estratégicos do eixo, com 

exceção de G2 e G3, influenciados especialmente pela inserção de novas ações dos setoriais Proad e CCO em 2019, o 

que ocasionou a falsa impressão de que o índice de efetividade regrediu com a queda de seus percentuais. Justifica-

se esse acontecimento pelo fato de que o PES é “vivo” e dinâmico, sofrendo ajustes pelos setoriais, que, quando 

pretendem modificar a forma de atingir seus objetivos, muitas vezes, podem ousar ir além no seu planejamento
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A seguir são apresentados, de forma descritiva e segmentada por objetivo, os resultados do eixo 

Gestão. Os resultados demonstram ações setoriais de maior relevância para a Instituição e, assim 

como no eixo acadêmico, pontuam os motivos e justificativas que impediram ou limitaram a UFSJ 

de realizar algumas atividades planejadas para o período.
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G1
promover o desenvolvimento profissional 

e a qualidade de vida no trabalho



 O objetivo estratégico G1, “promover o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida no trabalho”, 

contém 11 objetivos setoriais e 182 ações setoriais planejadas, das quais 119 foram concluídas até o exercício de 2019.

 Nesse contexto, muitas ações realizadas contribuíram para fortalecer e estimular a capacitação e a 

qualificação dos servidores. Podemos destacar a implantação do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA) no 

CCO, a realização de ciclos de estudos em docência no ensino superior, a divulgação de ações pedagógicas 

inovadoras, a aprovação de afastamentos e horário especial para qualificação de servidores e o estímulo à 

participação destes nos cursos oferecidos no Plano Anual de Capacitação da PROGP, entre outros, em conformidade 
27com a atuação de cada unidade .  Essas ações contribuíram em boa parte para favorecer o desempenho das 

atribuições e o bem-estar e qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.

 Especificamente no Campus Centro Oeste Dona Lindu, foram realizados eventos musicais pela 

comemoração dos 10 anos do Campus, que obteve grande participação da comunidade interna e externa. Além 

dessas comemorações, há, na Universidade, rodas de conversa, caminhadas, Semana em Busca do Equilíbrio, 

Seminários de Saúde Mental, dança terapêutica, meditação, Dia de Feira e exposição Arte como Expressão, que

promovem o envolvimento e desenvolvimento profissional do servidor. 

 A reorganização dos espaços físicos em alguns campi, bem como das funções de alguns servidores, foi uma 

evolução alcançada em 2019, apesar de ainda existir uma latente necessidade de readequação de espaço físico em 

várias unidades da UFSJ. No âmbito da formação profissional, o Núcleo de Educação a Distância (Nead) da UFSJ tem 

atuado no intuito de apoiar contínua e pedagogicamente os docentes, técnicos e discentes da UFSJ via oferta de 

cursos para capacitação.

 Alinhado ao objetivo estratégico G1, para o alcance do objetivo estratégico G3, a UFSJ tomou como meta 

“Implantar o Plano de Logística Sustentável, inserido na agenda ambiental da administração pública – Agenda A3P”. 
28Encabeçado pela Pplan  e pela Comissão Temporária de Sustentabilidade UFSJ, foi aprovado o Regimento Interno da 

Comissão Permanente de Sustentabilidade (CPS), além de estabelecida a Política de Sustentabilidade da UFSJ, 

criando a Comissão Permanente de Sustentabilidade, que deverá conter 13 membros e representar áreas diferentes 

da UFSJ.
29 Especificamente na Proad ,  setorial da área-meio que detém um número elevado de profissionais 

preponderantemente da área executiva da UFSJ, foram realizadas capacitações visando à boa atuação profissional.      

As demandas foram construídas por meio do diálogo com todas as equipes e de todos os setores que apresentaram 

suas demandas, buscando oferecer aos servidores capacitação condizente com a necessidade do trabalho. Além 

disso, foram realizados treinamentos para usuários internos sobre os programas utilizados pelos setores.
30 Da mesma forma, o setorial Proae  buscou capacitar sua equipe visando ao melhor atendimento ao público. 

Informatizou suas ações com a implantação dos módulos de bolsas e de restaurante universitário no Sipac, trazendo 

maior fluidez e facilidade ao trabalho para as atividades dos servidores. Ainda está em elaboração o processo de 

ampliação da estrutura física e administrativa do setorial e mapeamento de processos dos setores a fim de otimizar o 

atendimento aos usuários.
31 A UFSJ se propôs a promover a capacitação e a qualificação contínua dos servidores ,  conciliando os 

interesses pessoais com os organizacionais. Uma das ações realizadas que mais contribuiu para o desenvolvimento 

do G1 foi a implantação do módulo de Capacitação do SIGRH, pelo qual foi possível a oferta de 29 cursos de 

capacitação nos diferentes campi da UFSJ, em modalidade presencial e/ou a distância. Foram 609 inscritos com 494 

concluintes e 47 em andamento até o fim de 2019. Além disso, foram atendidas 38 solicitações de cursos externos 

que qualificaram 48 contemplados. Destaca- se também o aspecto dinâmico resultante do Programa de integração 

de novos servidores, oportunizando uma aproximação da teoria e a prática.

 Ainda é um ponto a ser melhorado que já se encontra em elaboração a localização interna de possíveis 

multiplicadores de conhecimento a novos servidores para que, somado à elaboração de manuais práticos, as áreas 

críticas (já identificadas) não fiquem descobertas na ausência dos principais líderes da Instituição.

 O setorial PROGP implementou uma nova política de apoio à qualificação dos servidores, com a publicação 

de Resolução que trata do Programa de Qualificação e Educação Profissional dos Servidores da UFSJ (Pqualis), de 

27Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/CCO%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
28 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PPLAN%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
29 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROAD%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
30 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROAE%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
31 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROGP%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
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editais semestrais para oferta de incentivos à capacitação, bem como a realização das ações previstas no Plano Anual 

de Capacitação (PAC). Criou-se o Edital de Fluxo Contínuo (anual) para custeio de ações de capacitação que não 

estejam contempladas no PAC, com previsão de oferta constante.

 Com a publicação do Decreto nº 9.991/2019, em 28/08/2019, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, fez-se necessário o 

levantamento de ações de desenvolvimento para o ano de 2020, com a consequente elaboração do Plano de 

Desenvolvimento de Pessoas (PDP). A fim de criar mecanismos para reconhecimento e valorização dos servidores, a 

PROGP está implantando programa de reconhecimento (por meio de medalha e certificado) dos serviços prestados e 

das melhores práticas no âmbito da UFSJ, extensivo a todos os campi.

 A UFSJ encontra-se na 13ª posição em nível geral e na 8ª posição em nível das Instituições Federais no 
32ranking de instituições com documentos no Sigep/AFD ,  com um total de 85,61% dos assentamentos funcionais 

cadastrados com documentos.

 Entretanto, devido às dificuldades relacionadas ao fator tempo, pessoal e capacitação técnica, foi necessário 

priorizar as atividades referentes à organização do legado funcional dos servidores, atividade que se encontra em 

desenvolvimento.

 Vale apontar também que a promoção da saúde e da qualidade de vida dos servidores foi pautada em 6 

ações, das quais 2 já foram realizadas, com índice de efetividade de 56% e 24% ainda em elaboração. Entre elas está 

concluído o levantamento epidemiológico, que trouxe importantes informações para o desenvolvimento de projetos 

e para o planejamento de ações do Núcleo de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Para viabilizar a 

recomendação de Equipamentos de Proteção Individual (EPCs), optou-se pela elaboração de documento com 

Recomendações Gerais de Segurança em Laboratórios para auxílio na distribuição apropriada dos equipamentos, os 

quais tiveram dimensionamento de necessidade 100% concluída.

 Cabe realçar a existência na Universidade do atendimento em psicoterapia, realizado com cerca de 20 

servidores, técnicos e docentes, de diferentes setores. Além disso, foram realizadas campanhas tais como “Setembro 

Amarelo”, “Outubro Rosa”, “Novembro Azul” e de reconhecimento dos servidores aposentados. Em se tratando de 

aposentadoria, o Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) será reestruturado. As recentes alterações na 

legislação contribuem para um realinhamento do projeto, haja vista que o tempo para aposentadoria foi prolongado 

na maioria dos casos.

 Por fim, cabe a colocação de que a falta de pessoal não possibilitou a operacionalização do projeto Ginástica 

Laboral e projeto Saúde Materna, considerados importantes, mas prejudicados pela ausência de parcerias e de 

infraestrutura necessária para sua implantação.

32Divulgada pelo Ministério da Economia.
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G2
Reorganizar e aprimorar as áreas físicas 

visando sua manutenção, segurança 
e acessibilidade



O objetivo estratégico G2, “Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção, segurança e 

acessibilidade” é subdividido em 8 objetivos setoriais, por sua vez compostos de 125 ações setoriais planejadas, das 

quais 60 foram realizadas até o fim de 2019.

Para promover a execução da reestruturação física das áreas administrativas da UFSJ, foi prevista, pela Pró-
33Reitoria de Administração , a contratação de empresa para elaboração e execução de projetos elétricos, hidráulicos, 

de rede lógica e combate a incêndios para reestruturação do prédio principal do CSA, sendo que apenas a elaboração 

do projeto está em andamento, tendo em vista que foi disponibilizado orçamento para tal ação apenas em outubro 

de 2019 e não houve disponibilidade orçamentária para dar prosseguimento à fase de execução das obras.

Outra ação de destaque vinculado ao objetivo estratégico G2 é a implantação do sistema de monitoramento 

por câmeras. Instalado nos campi da sede, gerou diversos resultados positivos, tais como: contribuiu para a diminuição 

do custo com segurança, comparando-se com o valor de um posto de vigilância orgânica, já que seriam necessários 

vários vigilantes para cobrir o mesmo campo de visualização das câmeras; permitiu acesso aos registros ocorridos, uma 

vez que as imagens são gravadas, facilitando a análise posterior; permitiu tornar mais eficiente o monitoramento e a 

fiscalização dos procedimentos de segurança praticados pelos prestadores de serviços de vigilância orgânica; 

possibilitou ao vigilante analisar os riscos que o ambiente possa apresentar para uma tomada de decisão, etc.

Para concluir as edificações em andamento dos Campi da UFSJ, bem como implementar novas edificações, 

em 2019 a Proad tentou contornar as adversidades que surgiram em função de contingenciamento dos recursos 

orçamentários e de equipe restrita, tendo em vista as diversas ações a executar.

Entre as 46 ações planejadas e executadas, relacionadas à área de obras, citam-se como exemplos: a 

elaboração de projetos arquitetônico executivo e complementares do Restaurante Universitário do CSA e 

contratação da empresa para execução da obra deste, entregue à comunidade em 2019, e do prédio da Engenharia 

Civil no CAP, que será entregue no primeiro semestre de 2020; a contratação de empresa para elaboração dos 

projetos de prevenção e combate a incêndios das edificações dos campi, por meio de Rede Mestra; contratação de 

empresa para execução da obra de rede de interligação da Rede Mestra de água potável ao novo reservatório 

metálico no CAP, de instalações elétricas externas, de construção da guarita, ponto de ônibus e lixeira para recicláveis 

e orgânicos. Foi contratada empresa para elaboração dos projetos de adequação das instalações hidráulicas e 

projetos de ampliação das cantinas dos campi fora de sede (CCO/CSL/CAP).

Ainda sobre o prédio da Engenharia Civil do CAP, já foram contratados os projetos executivos 

complementares e empresa para execução da obra. Os projetos de instalação elétrica e hidrossanitários para a 

instalação de equipamentos de refrigeração, climatização e exaustão do Biotério do Ctan foram concluídos 

concomitantemente às ações de arruamento, estacionamentos, calçadas e iluminação externa no Campus Dom 

Bosco e reparação das instalações elétricas, iluminação externa, guarita, calçamento e drenagem do CSL.

Outra frente de trabalho essencial do planejamento da UFSJ diz respeito à melhoria da segurança geral dos 

campi da UFSJ, incluindo aperfeiçoamento da iluminação e a implantação de sistemas de câmera nos locais mais 
34críticos, bem como prevenção e combate a incêndios. Outros destaque  são: contratação de empresa especializada 

para instalação de CFTV em sistema de comodato – CSA, CDB e Ctan; estudo de implantação de sistema de 

monitoramento eletrônico no CAP e CCO; instituição de uma comissão permanente de segurança, a fim de discutir 

coletivamente os assuntos pertinentes; protocolo de segurança como referência para adoção de procedimento 

operacional padrão para atuação da equipe de segurança; contratação de empresa para prestação de serviços de 

monitoramento eletrônico do CAP.

Desde a sua criação, em 2017, o setor de segurança tem atuado no sentido de levar melhoria para a 

comunidade acadêmica, o que já é percebido por esta nos campi da UFSJ. Em pouco tempo de atuação, o setor já 

conseguiu levantar dados para auxiliar no planejamento de ações, mobilizar a comunidade por meio de reuniões nos 

campi e divulgar a cartilha de segurança.

‘ A interligação da subestação de energia elétrica construída no Ctan, visando solucionar os problemas de 

queda de energia frequentes naquele campus, aguarda apenas a disponibilidade da companhia de energia (Cemig) 

para executar o serviço.

No CCO, foram desenvolvidas ações que acarretaram melhorias no espaço físico, segurança e acessibilidade 

daquele campus, favorecendo o funcionamento e desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas 
35deste .  Houve manutenção preventiva nos equipamentos audiovisuais nas salas de aula, o que favoreceu a 

36realização das atividades de ensino, além da finalização de seis laboratórios de pesquisa . A conclusão desses 

laboratórios contribuirá para a ampliação dos projetos desenvolvidos no campus, assim como a conclusão do projeto 

34Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROAD%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
35Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/CCO%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
36Recursos do Finep – CTInfra II.
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arquitetônico para construção do Bloco F e regulamentação das Normas de Funcionamento e Segurança 
37dosLaboratórios .  Além disso, no CCO, houve reorganização do espaço físico de algumas Unidades e readequação do 

espaço interno do Restaurante Universitário (RU), já que não houve recursos para a ampliação, o que possibilitou maior 

número de acomodações, reduzindo assim o tempo de espera dos discentes nas filas.

 Ainda no Campus Centro Oeste “Dona Lindu”, destaca-se a alteração no cabeamento da rede lógica do, que 

ampliou a velocidade da Internet e possibilitou a implantação do novo sistema de telefonia (subindo de 27 para 100 o 

número de linhas telefônicas), favorecendo a comunicação interna e externa. A troca das cadeiras, por cadeiras mais 

ergonômicas, contribuiu para a qualidade de vida, saúde e bem-estar dos servidores, via projeto de ergonomia laboral, 

corroborando também para o alcance do Objetivo estratégico G1, já apresentado. A reestruturação da rede lógica 
38ocorreu também no NTInf . 

 Os laboratórios de Controle de Qualidade Físico-Químico, Cultivo Vegetal, Controle de Qualidade 

Microbiológico, Biotério de Manutenção Animal, Bioquímica Celular, Farmacologia, Fitoquímica, Anatomia Humana, 

Habilidades e Simulação, Microbiologia Básica, Microscopia/Diagnóstico Laboratorial foram climatizados, além dos 

Setores de Serviços Gerais, de Materiais e salas de pós-graduação, Vice-Diretoria e sala de videoconferência. Bons 

resultados estiveram presentes também na reorganização dos espaços físicos dos setores de Transportes, de 

Manutenção Interna, de Segurança e Saúde do Trabalho (Sesat), Secretaria das Câmaras e Congregação e Serviço de 

Assuntos Pedagógicos, nos Laboratórios de Modelagem Molecular, Fisiologia Computacional e Técnicas Cirúrgicas, 

espaço para Armazenamento de Resíduos Químicos e Biológicos e espaço destinado à Comunidade Acadêmica para 

realização de atividades coletivas.

 A doação do Parque do Gafanhoto para a UFSJ se encontra em andamento, na dependência da Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU). Da mesma forma, a criação da área de lazer do CCO, no Divinópolis Tênis Club, depende de 

parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis.

 Para promover políticas de sustentabilidade, gestão de resíduos e gestão ambiental, coordenado pelo Núcleo 

de Meio Ambiente (Nuamb), a UFSJ realizou implementação de um programa de coleta de pilhas e baterias, 

incentivando o uso da logística reversa para o correto descarte desses materiais nos campi; programa de coleta de óleo 

doméstico na sede da Instituição e sistemática adequada de descarte dos resíduos de laboratórios.

 As ações concluídas contribuíram para a retirada do passivo ambiental. De forma geral, não há ações propostas 

que não tenham sido iniciadas. Os projetos elaborados para atingir o objetivo estão em sua maioria finalizados ou em 

andamento.
39 No setorial Pplan ,  o destaque é dado para uma das ações planejadas (definição do novo organograma da 

Pplan) para a gestão 2017-2020, que se desdobrou em duas: a criação do Setor de Convênios e do Núcleo de 
40Planejamento  e incorporação da Divisão Financeira, hoje pertencente à Proad. Essa última ação será matéria de 

discussão em 2020.

 Vale destacar a inclusão da ação de implantação do novo organograma físico e administrativo da Pró-Reitoria, a 

partir da aprovação do novo regimento no Conselho Universitário (Consu). A formalização desse novo organograma, 

realizada em julho de 2019, foi essencial para que os setores existentes dessem continuidade às suas propostas de 

organização do trabalho e distribuição de tarefas, além de incentivar o necessário mapeamento de processos, que será 

enfatizado em 2020, de forma a instigar todos os setores a iniciarem seus trabalhos nesse sentido.

37Ver a íntegra em: https://ufsj.edu.br/cmgestaocco/normas_aprovadas.php.
38Para saber mais, acesse https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/NTINF%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
39Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PPLAN%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
40Aprovados pelo Conselho Universitário pela Resolução nº 013, de 6 de maio de 2019.
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G3
Garantir a inclusão e valorização 

de pessoas com diversidade funcional



Dando continuidade à apresentação resumida das principais ações planejadas e realizadas por objetivo 

estratégico da UFSJ, apresenta-se o objetivo estratégico G3, “Garantir a inclusão e valorização de pessoas com 

diversidade funcional”. O G3 tem um número reduzido de objetivos setoriais, três ao todo, compostos de 18 ações 

setoriais, das quais 11 foram realizadas até o exercício de 2019.
41Por meio do setorial Proad ,  a UFSJ estabeleceu as políticas de acessibilidade da Universidade, garantindo o 

acesso incondicional e irrestrito de toda a comunidade acadêmica. Para tal, foram definidas ações, entre as quais se 

destaca a construção de arruamentos, rampas, passeios e afins. Ainda nos planos da Pró-Reitoria, encontram-se as 

seguintes ações: contratação de empresa para execução das obras de adequação para acessibilidade, sinalização de 

locais que ainda não a tem, especialmente nos prédios do CSL, e mudança da rua para acesso ao Núcleo de 

Informação para o Agronegócio (NIA).

O índice de insuficiência deste objetivo estratégico ficou em 80% até 2019, mas esse resultado deve ser 

ponderado, uma vez que as ações são sequenciais e, tendo em vista que a primeira ação não foi concluída, as demais 

ações ficam impossibilitadas de serem iniciadas, resultando num impacto negativo no índice de efetividade. O fato 

de não haver equipe própria na Proad, especificamente na Dprob, para elaborar os projetos deste objetivo é uma 

fragilidade encontrada na UFSJ, não sendo possível, assim, estabelecer de forma unilateral a data limite para a 

conclusão das ações. Atualmente a Dprob conta com uma equipe reduzida, em comparação com a demanda de 

atividades. Por esse motivo, buscou-se parcerias para atendimento de algumas demandas mais especializadas e que 

exigem profissionais capacitados em relação às normas técnicas que envolvem o objetivo.

Ainda há de ser considerado para a análise deste objetivo proposto que a UFSJ tem muitos prédios antigos, 

que não têm acessibilidade, culminando na necessidade de contínuos trabalhos ao longo do tempo para adaptação 

destes e na dependência de disponibilidade orçamentária para contratação das obras.
 42 43Por fim, o setorial Proex  criou e implementou na UFSJ a Política de Acessibilidade ,  com destaque para a 

conferência (consulta pública) nos Campi CDB, CAP, CCO, CSL para coleta de opiniões da comunidade acerca da 

acessibilidade.

41Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROAD%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
42Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROEX%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
43Para acesso da Política de Acessibilidade, ver: https://sig.ufsj.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf – Preencha os campos do formulário de busca

do site com as seguintes informações: Conselho Superior: Conselho Universitário – Consu; Ano: 2019; Número: 31.
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G4
Promover a reestruturação administrativa 

com o mapeamento e definição das 
políticas de fluxos de processos



 A estrutura física da área administrativa da UFSJ é antiga e tem reduzido quadro de pessoal nas atividades-

meio. Buscando o aperfeiçoamento dessa seara, está o objetivo estratégico G4: “Promover a reestruturação 

administrativa com o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos”, que conta com 14 objetivos 

setoriais, compostos de 145 ações setoriais planejadas, das quais 89 já foram realizadas até o fim de 2019, 

representando índice de efetividade de 61%. As ações voltadas ao atendimento deste objetivo estratégico foram 

bastante setorizadas, com ações acontecendo em diversas frentes na Instituição, sendo este um dos objetivos mais 

desafiadores para a UFSJ.
44 Por intermédio do setorial Assessoria de Comunicação  (Ascom), a UFSJ analisou Políticas de Comunicação 

de outras instituições de Ensino Superior para embasar a reformulação da comunicação institucional, visando 

adequar a normatização ao contexto atual, de modo a permitir uma maior participação da comunidade acadêmica. 

A versão final do documento já está pronta e será encaminhada para apreciação do Conselho Universitário no início 
45de 2020. Soma-se a isso a elaboração, pela Ouvidoria ,  do anteprojeto de resolução que dispõe sobre participação, 

46proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública . 
47 Já no que diz respeito à Educação a Distância, o setorial Nead  apresentou baixa evolução nas ações de 

reestruturação administrativa, em função das iniciativas de captação de recursos terem sido focadas no Sistema UAB, 

com recursos escassos, e pelo fato de não ter havido abertura de Edital Capes, no ano de 2019, para participação de

editais para captação de recursos.
48 Em contrapartida, a Pplan  elaborou e acompanhou o Plano Estratégico Setorial – PES/UFSJ (2017-2020) 

com pleno êxito, contribuindo para o objetivo estratégico G4.

 Englobam nessa ação, além do planejamento geral da Universidade, também o Plano de Gestão de Riscos, 

Integridade e Governança Institucional. Observa-se que a Pplan, por meio do Núcleo de Planejamento, é responsável 

por informar as diretrizes, instruir, acompanhar a execução do planejamento e cobrar das unidades da UFSJ os 

relatórios setoriais que são utilizados na prestação de contas da Universidade. A partir da metodologia do PES, 

iniciada em 2017, houve considerável evolução na forma de planejamento interno das unidades, utilizando o PES 

como ferramenta de gestão.

 O fluxo de planejamento anual na Universidade é aprimorado a cada ano, o que proporciona melhor 

entendimento e domínio do conteúdo, tanto pela Pplan quanto pelas demais setoriais.

 As ações realizadas até o fim do ano de 2019 para a melhoria dos processos/procedimentos administrativos 

no setorial de planejamento demonstram a significativa contribuição para para atingir este objetivo estratégico. 

Cabe o apontamento de alguns exemplos de ações que buscaram atender ao objetivo estratégico aqui 
49apresentado .  Os modelos de documentos utilizados para convênios e projetos foram revistos e atualizados de 

acordo com as experiências iniciais do setor criado há pouco mais de um ano e meio. Informações essenciais sobre os 

instrumentos jurídicos vigentes e acerca do fluxo processual a ser observado foram disponibilizadas na página 
50eletrônica do Secap .  Na área de contratos administrativos, foram estabelecidos e fixados prazos para comunicação 

com os fiscais de contrato e, ainda, houve capacitação, em junho de 2019, além daquela já ocorrida em 2017, para 

alguns servidores envolvidos na área.

 No intuito de reduzir gastos para a UFSJ com os serviços continuados, foram implantados contratos com 

vigências superiores a 12 meses e propostas novas regras para garantia nos contratos continuados. Para se evitar 

equívocos e para que a instrução do processo de contratação se dê da melhor forma, com transparência e celeridade, 
51foi formada uma comissão ,  que elaborou um manual de apoio à fiscalização, no qual consta uma relação de 

52documentos padronizados a serem utilizados pelos fiscais. Os novos credenciamentos foram realizados no Sicon ,  

buscando uniformizar a utilização do sistema, reduzir custos e padronizar ações. Quanto à implantação da 

metodologia de acompanhamento e execução dos convênios, suas modalidades e seus relatórios finais, esta não foi 

realizada em função do restrito quadro de servidores. Além disso, a atuação dos mesmos servidores/setores nas 

44 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/ASCOM%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
45Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/OUVIDORIA%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
46Redigido com base na Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018, que estabelece orientações para a atuação das unidades de 
Ouvidoria do Poder Executivo Federal.
47 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2- repositorio/File/pplan/NEAD%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
48 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PPLAN%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
49 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PPLAN%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
50Disponível em: https://ufsj.edu.br/secap/.
51Portaria nº 237, de 9 de maio de 2019.
52Sistema Integrado de Consignação Online.
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53Sistema de Convênios.
54Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.
55Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal.
56Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.
57Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos.
58Disponível em: https://www.ufsj.edu.br/proad/.
59Disponível em: https://ufsj.edu.br/dimap/manuais_sepat.php.
60Disponíveis em: https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_almoxarifado.php.
61Disponível em: https://ufsj.edu.br/dipre/transporte.php.
62Disponível em: https://ufsj.edu.br/difin/manuais.php.
63Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROAD%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
64Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROGP%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.

etapas de orientação, aprovação do projeto, acompanhamento da execução e prestação de contas pode ferir o 

princípio da segregação de funções, contaminando o julgamento ao longo do processo. A celebração de 

instrumento jurídico atualmente existente entre a UFSJ e a Fauf, pelo fato de não contemplar os requisitos 

necessários à celebração de convênio, em especial a existência de contrapartida por parte da Fundação, não justifica 
53a utilização do Siconv  . Resta apontar que a escassez de cursos de capacitação que atendam às necessidades de 

treinamento da área de convênios, somado aos elevados custos dos cursos disponíveis e à sobrecarga de trabalho do 

setor específico, dificulta a capacitação.
54 55 Em relação ao planejamento orçamentário, as ferramentas Siafi  e Siop  são utilizadas para a execução do 

orçamento operacionalizado em 190 centros de custos distintos. Tem sido estudada a possibilidade de treinamento 

mais aprofundado da equipe nos sistemas.
56 Ressalta-se a utilização do Simec  como ferramenta oficial de controle do orçamento e acompanhamento 

das ações orçamentárias. A proposta de distribuição orçamentária para o exercício de 2020 foi elaborada e 

encaminhada ao Conselho Diretor da UFSJ (Condi).

 Cabe a observação de que a Universidade trabalha na elaboração de uma nova matriz de distribuição 

orçamentária interna, que considera as especificidades de cada área, curso e departamento da Instituição, além de 

aproximar aos dados da Matriz Andifes de Orçamento de Custeio e Capital (OCC), pois o histórico orçamentário dos 

últimos exercícios, o número de alunos, cursos, turmas e laboratórios, até então utilizados, já não são suficientes para 

o planejamento ideal de distribuição orçamentária para suprir a complexa demanda existente. Conforme será 

melhor detalhado no objetivo estratégico G5, que será apresentado a seguir, a elaboração dessa nova matriz está 

sendo realizada de modo participativo e encabeçada por Comissão específica para esse fim.

 Outra ação que está em andamento se refere à revisão da relação entre a UFSJ e a Fundação de Apoio (Fauf), 

baseando-se na legislação externa e interna, com elaboração do manual de prestação de contas de recursos 

gerenciados pela Fauf.
 57 O setorial Proad vem desenvolvendo ações visando à implantação dos módulos do Sipac . Disponibilizou na 

58sua página eletrônica  vídeos instrutivos sobre as ferramentas e elaborou o manual de guarda e utilização de bens 
59 60 61patrimoniais ;  o manual de requisição de materiais de consumo ;  o manual de requisição de transporte ; o manual 

62de contabilidade e processo de pagamento e despacho .  Os módulos de patrimônio, compras, bolsas, transporte e 

contabilidade já foram implementados, apenas o módulo infraestrutura não foi iniciado devido à falta de força de 

trabalho para operacionalizar o sistema.

 Para o objetivo “promover o aperfeiçoamento dos serviços de limpeza, conservação e manutenção predial”, 

incluindo as reformas, as melhorias e as adequações necessárias, proporcionando um maior conforto aos usuários, 

muitas ações não foram realizadas em função da falta de mão de obra nas variadas áreas da Universidade, o que 

levou ao início de um estudo sobre a implantação da limpeza mecanizada, visando a ganhos de produtividade e, 

consequentemente, economia de materiais de limpeza e de pessoal, mas ainda não foi conclusivo.

 Para a área de transporte da UFSJ, relacionada a este objetivo estratégico da UFSJ, foram determinadas 10 

ações, entre as quais destacam-se a implantação do módulo SIG transporte, o já citado manual para solicitações de 

transporte, estudo acerca da renovação da frota e contratação de empresa de gerenciamento de manutenção de 

veículos via cartão magnético, o que possibilita agilidade e pesquisa do menor preço de mercado em tempo real.   

Também foram desenvolvidas ações na área dos serviços gráficos na tentativa de reestruturação dos serviços 
63gráficos, apresentando modelos outsourcing . 

 A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas iniciou o levantamento dos serviços executados por 
64suas subunidades tendo como meta mapear seus processos . 

 Contudo, no decorrer do desenvolvimento dessa ação, fez-se necessária a atualização do Regimento Interno 

da PROGP, o que ocasionou redefinições de setores e fluxos. Por outro lado, os esforços realizados pela Prope, 

visando reorganizar administrativamente a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação foram válidos, abarcando a 

criação de pools de secretarias de pós-graduação e a implementação das Secretarias Integradas no Ctan, em agosto 
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o que reuniu quatro programas de pós-graduação e, em caso de sucesso, poderá ter modelo replicado em outros 
65campi da Instituição . 

 Ainda em 2019, foram elaborados fôlderes dos programas de pós-graduação da UFSJ com os objetivos, 

linhas de pesquisa e relação do corpo docente de cada programa de pós-graduação stricto sensu. E está em fase de 

finalização um catálogo (em versão digital e impressa) contendo informações de todos os programas de pós-

graduação da Universidade. O catálogo tem previsão de lançamento o primeiro semestre letivo de 2020.

 Por fim, como destaque para este objetivo estratégico, cabe mencionar que foram adquiridos 

microcomputadores para suprir demandas represadas na área administrativa, além de investimento considerável em 

equipamentos (workstation), os quais aumentaram a capacidade de processamento e armazenamento de dados da 

UFSJ em praticamente três vezes.

65Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROPE%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
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G5
Desenvolver a gestão orçamentária

de forma transparente e participativa



 Prosseguindo à apresentação resumida dos objetivos estratégicos da UFSJ, tem-se o G5, “Desenvolver a 

gestão orçamentária de forma transparente e participativa”. Este objetivo continha quatro objetivos setoriais 

planejados e 20 ações setoriais realizadas no fim de 2019, entre as 29 traçadas. Seu índice de efetividade fechou até 

então em 69%.

 Um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento da área orçamentária ficou a cargo do setorial 
66Pplan .  Trata-se de implantar o Orçamento Participativo na UFSJ.

 Especificamente sobre as ações previstas para 2019, houve a necessidade de atualização, via Proen, dos 

dados-base a serem utilizados no planejamento da nova Matriz de Distribuição Orçamentária Interna, em virtude da 
67pouca confiabilidade dos dados obtidos no Contac .  A Comissão de Elaboração de Matriz Orçamentária Interna, 

em parceria com a Pplan, trabalhou previamente em análises para identificar fontes de dados que permitam 

simulações com critérios de alocação de orçamento a serem submetidas à apreciação dos representantes da 

comunidade acadêmica.

 Uma apresentação da evolução orçamentária da UFSJ ao longo dos últimos anos foi iniciada e, 

posteriormente, a Pplan trabalhou internamente com a Comissão de Elaboração de Matriz Orçamentária Interna em 

alguns possíveis modelos para apresentação à comunidade e consequente escolha de prioridades. Iniciada no CCO,

vislumbra-se que a discussão atinja todos os campi da UFSJ para a proposta orçamentária de 2020. Apesar do 

contratempo de necessidade de atualização dos dados- base, as ações foram consideradas produtivas. Essa 

insuficiência está relacionada à aplicação da matriz para distribuição orçamentária por meio da nova matriz. 

Contudo, essa aplicação depende diretamente da obtenção de um modelo ideal e representativo, aprovado pela 

comunidade e visando à transparência na distribuição dos recursos.

 A redução de despesas correntes também foi foco na UFSJ nos últimos anos. Buscando esse objetivo e 

considerando a necessidade de implementação de fontes de energia alternativas em complementação aos sistemas 

tradicionais de geração, especialmente as usinas hidrelétricas e termelétricas, a UFSJ fez o investimento na ordem de 

R$2 milhões em energia limpa, por meio da contratação de empresa especializada na instalação de Sistema de 

Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRID. As miniusinas serão implementadas em 2020 e reduzirão 

consideravelmente os custos de energia elétrica da UFSJ, além de contribuir com seu papel social e administrativo de 

implementação de políticas sustentáveis em consonância com o plano de logística sustentável da Instituição.

 O projeto permitirá consolidar o processo de expansão construído e impulsionará a modernização da 

Universidade Federal de São João del-Rei por meio de aquisição e instalação de equipamentos.

 Merece igual relevância a política de redução do consumo de energia elétrica nos setores administrativos e 

laboratórios de ensino e pesquisa no CCO, que trouxe um impacto significativo para a redução do custeio do 

campus. Nesse sentido, a UFSJ foi uma das três instituições contempladas na Chamada Pública para Projetos de 

Eficiência Energética, da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), sendo contemplada com recursos para um 

sistema de iluminação, conforme explicado no título “Sustentabilidade Ambiental” deste Relatório. Verificou-se a 

viabilidade de substituição de 99,8% dasatuais lâmpadas por outras de tecnologia LED, o que ocorrerá em 2020 e 
68abrangerá os campi de São João del-Rei, de Sete Lagoas e o de Divinópolis .  Nesse último campus, foi realizada a 

aquisição e troca das baterias de nobreaks dos equipamentos laboratoriais do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, de 

modo a se evitar a queima de equipamentos durante a queda de energia e a consequente necessidade de aquisição 

de novos equipamentos.

 Por fim, coordenado pelo setorial Proad, com objetivo de registrar os atos e os fatos da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial de forma regular e no menor tempo possível, foi sugerida ao dirigente 

máximo a redefinição das atribuições dos setores e a transferência da Divisão de Finanças para a Pplan, de modo a 

contribuir com a continuidade das informações e celeridade dos processos. E ainda foi solicitada a implantação de 

um sistema de informática que controle, de forma digital, as requisições e autorizações orçamentárias. Essas ações, 

apesar de muito debate, ainda não foram aplicadas, necessitando de mais estudo a respeito.

66 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PPLAN%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
67Sistema de Controle Acadêmico da UFSJ.
68 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROAD%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
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G6
Aperfeiçoar os fluxos

de comunicação organizacional



 Outro importante objetivo estratégico traçado pela UFSJ diz respeito ao fluxo de comunicação 

organizacional. Trata-se do objetivo estratégico G6, que tem 10 objetivos setoriais, 50 ações setoriais planejadas e 28 

ações setoriais realizadas até o fim de 2019.

 A Assessoria de Comunicação da UFSJ, amparada pelo objetivo estratégico de gestão G6, produz continuamente 

matérias de divulgação científica para a TV UFSJ. Ela escolheu o audiovisual como meio de divulgação para melhorar o 

engajamento nas redes sociais em relação à busca de informações da comunidade pela produção acadêmica e científica da 

Universidade. Dessa forma, o conteúdo apresentado estimulou o interesse do público, observado pelo crescimento no 
69número de acessos às páginas que administramos e pelo feedback positivo recebido pela Ascom . 

 Foi realizado um levantamento dos grupos de pesquisa, pesquisadores e suas respectivas áreas de atuação, 
70o que proporcionou uma série de pautas sobre pesquisadores bolsistas produtividade do CNPq .  Matérias semanais 

71foram publicadas no site de notícias da UFSJ ,  uma parceria entre a Ascom e a Prope.

 O Boletim Interno foi criado e aperfeiçoou a comunicação dos setores administrativos da UFSJ com os 

servidores. Essa ferramenta diminuiu o volume de e-mails encaminhados diariamente aos servidores, reunindo em 

um só disparo todos os conteúdos necessários ao conhecimento de questões administrativas, campanhas, eventos e 

outras informações importantes selecionadas pela Ascom. Atrelado a isso, criou-se também um repositório no site 

da Assessoria, facilitando o acesso a informações divulgadas anteriormente.

 Em 2019, não foi possível reativar a Revista Quanta de divulgação científica, na forma impressa, por falta de 

recursos financeiros. Caso não haja recursos financeiros também para 2020, pretende-se desenvolver uma versão 

online. Chama atenção o projeto “Índice das Pós-Graduações” na TV UFSJ, criado com a finalidade de transmitir uma 

série de matérias sobre cada curso de mestrado e doutorado da Universidade, com base na experiência com o “índice 

das graduações” realizado anteriormente pela TV UFSJ. Sua veiculação deve acontecer em meados do início de 2020.

 Foi lançado, em 2019, o Instagram oficial da Universidade Federal de São João del-Rei. A retomada de uma 

ação intensa nas redes sociais, com um trabalho de monitoramento mais preciso dos feedbacks, tem tornado o 

contato com a comunidade mais efetivo, captando as principais informações.

 Houve um grande esforço da UFSJ para o desenvolvimento e implementação da nova marca e identidade 

visual da Instituição, o que possibilitou o fortalecimento do sentido de unidade da UFSJ, visto que a realidade 

multicampi não significa várias instituições, e sim uma grande instituição convivendo com diversas realidades, o que 
72se buscou expressar com a nova marca . 

 Outro item que merece destaque é 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. O 

projeto foi elaborado de forma que os gestores, servidores e alunos possam contribuir para a apresentação da UFSJ e 

seus cursos, especialmente de graduação.

 Além disso, para aperfeiçoar os fluxos de comunicação interna, o banco eletrônico de fontes, foi 

reformulado em 2019 e relaciona pesquisadores a seus temas de pesquisa. Por enquanto, o banco está disponível 

apenas para a Ascom, mas estão sendo pesquisadas alternativas de sistemas gratuitos semelhantes aos implantados 

em outras Ifes para disponibilizá-lo a toda comunidade.

 O Mural Eletrônico com TVs deve ser instalado já no início de 2020. Com a compra das televisões já 

concluída, vislumbra-se que a iniciativa fortaleça o sentimento de pertencimento dos servidores, estudantes e 

colaboradores. E para aperfeiçoar o trabalho de comunicação organizacional, foi proposto pela Ascom, o que ainda 

não realizado, a criação da Superintendência de Comunicação Social, que comportará os seguintes setores: 

“Jornalismo, Mídias e Assessoria”; “Relações Públicas e Eventos”; “Editoração e Design”; “Marketing e Publicidade 

Organizacional”. A criação da Superintendência de Comunicação permitirá uma gestão estratégica e integrada das 

diversas faces da comunicação organizacional, facilitando a especialização e profissionalização do trabalho.

 Vale salientar que, com a mudança no comando do Poder Executivo Federal, houve interrupção do processo 

para implantação das concessões, aprovadas em 2016, da Rádio e da TV da UFSJ. Em 2018, ambos os processos 

começaram a ser reavaliados, sendo aprovada até o momento a outorga da Rádio pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (Mctic). Será iniciada a produção de conteúdo de rádio web, aguardando a 

implantação definitiva da transmissão da rádio FM.
73 A UFSJ, por meio da Ouvidoria ,  projeta a reformulação da Carta de Serviços ao Usuário, nos termos da Lei nº 13.460, 

74 de 26 de junho de 2017. Esse trabalho será realizado paralelamente à reestruturação do organograma institucional no Sistema 

de Informações Organizacionais (Siorg) e não foi possível ser iniciado em 2019 por deficit na força de trabalho da Universidade.

69Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/ASCOM%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
70Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
71Disponível em: https://ufsj.edu.br/.
72Ampliou o foco para todas as cidades beneficiadas pela Instituição, e não apenas a cidade-sede. O manual de aplicação da nova identidade visual da UFSJ será publicado em 2020.
73Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/OUVIDORIA%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
74Dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.
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 Também para alcance do objetivo estratégico G6, foi estabelecida a implementação de uma gestão 

democrática e participativa, primando por uma comunicação eficaz e transparente. Os anteprojetos previstos para 

implantar o Banco de Movimentação de Pessoas foram concluídos e encaminhados para apreciação das instâncias 

superiores. A existência de um módulo para movimentação de pessoal no SIGRH 75 tornou desnecessária a prevista 

elaboração de sistema específico. O formato no qual ocorrerá a movimentação de pessoas está sendo aprimorado e 

em vias de conclusão, apesar das dificuldades decorrentes do exíguo quadro de pessoal técnico-administrativo da 
 76PROGP .

 Por fim, merece ser destacado que o endereço eletrônico da UFSJ foi reestruturado, melhorando a 

distribuição das informações da área de pessoal aos servidores. Como o volume de informações é muito grande, sua 

atualização deve ocorrer constantemente.

 Assim, encerramos a apresentação deste objetivo estratégico e, a seguir, será apresentado o resumo do 

último objetivo do eixo Gestão, proposto pela UFSJ para o período 2017-2020.

75Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos.
76Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/PROGP%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
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G7
Promover a governança dos sistemas

e infraestrutura de tecnologia 
da informação



O objetivo estratégico a ser apresentado é o G7, o qual tem: 18 objetivos setoriais, com 29 ações setoriais até 

o fim de 2019 entre as 52 ações setoriais planejadas. Para este objetivo, que é “Promover a governança dos sistemas e
77infraestrutura de tecnológica da informação”, o NTInf  é o principal setorial envolvido. O investimento

78proposto inicialmente em tecnologia de informação e comunicação, que buscava integrar as ferramentas da EaD a

todas as suas modalidades, gerou índice de efetividade de 40%, com destaque para a nova versão do Portal Didático,

já implementada. Porém, devido à não publicação de edital para captação de recursos, não foi possível a criação de um

estúdio, com equipe especializada, para elaboração de videoaulas a serem usadas nos cursos EaD oferecidos pela UFSJ.

Cabe realçar aqui a efetivação da construção do Data Center Primário da UFSJ. Isso permitiu a instalação dos 

novos servidores e appliance de backup no Data Center primário, além de aquisição e instalação do Data Center 

secundário na instituição. No que diz respeito à comunicação entre os campi da sede da UFSJ, houve especificação

sobre a “redundância de comunicação”, com posterior aprovação pelo Comitê Gestor de TI e Comunicação (Cgtic).

Merece destaque também o grande investimento em Wi-Fi, inicialmente nos campi de São João del-Rei, e a 

melhoria da velocidade de acesso à Internet na Universidade, por meio da execução de sete das oito ações previstas, 

quais sejam: elaboração do Projeto Técnico, contratação dos serviços na Rede Nacional de Pesquisa (RNP), instalação 

dos enlaces dos campi CDB e Ctan, aquisição e implantação do Firewall CSA, aquisição do Firewall CDB e Ctan, 

implantação do serviço de autenticação de rede e instalação dos firewalls do CDB e Ctan. Ficou pendente apenas a 

contratação de link redundante para o Campus CSA, que está aguardando liberação de recursos pela RNP.

A implantação de melhores redes locais aconteceu em todos os campi da UFSJ, ficando pendente, até 2019, 

somente a reestruturação da rede física e lógica dos prédios históricos da Universidade. O quesito segurança também 

foi relevante, com a aquisição de câmeras de segurança e telas para monitoramento e armazenamento das imagens

capturadas em um servidor isolado e protegido, bem como o planejamento para a melhoria da qualidade do 

fornecimento de energia nos campi de São João del-Rei da UFSJ.

Algo importante a ser trabalhado na Universidade diz respeito à manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos de TI, que ficaram pendentes em 2019, havendo tratamento exclusivamente dos casos emergenciais.  

O NTInf alocou um servidor efetivo para atender às demandas com apoio de estagiários selecionados no edital de 

fluxo contínuo da PROGP. A falta de recursos humanos também prejudica a área de Tecnologia da Informação, assim 

como várias outras áreas da UFSJ. A Central de Serviços foi implantada, porém funciona de forma parcial por falta de 

pessoas disponíveis e software específico. Esse reduzido quadro de recursos humanos também é um obstáculo na

implementação de governança de TI. Foi possível apenas definir padrões (normas, regras e processos) de 

procedimentos de gestão, tanto da TI quanto da Instituição como um todo.

Ainda foi realizada a implantação do serviço de videoconferência (appliance) na UFSJ e adesão e implantação 

do serviço de videoconferência da RNP. Enquanto isso, para a implantação completa do Sistema Integrado de Gestão 

– Sistemas SIG, ficaram pendentes a implantação do Sistema SIGRH e a implantação do Sistema Sigaa.

Finalmente, visando promover a governança dos sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação na 

Universidade, houve a elaboração do projeto de WLAN, aprovado pelo CGtic, porém aguarda recursos financeiros 

para contratação de empresa executora. Já para a implantação do serviço VoIP, houve a aquisição de appliance e 

implantação e homologação do serviço Fone@RNP nos campi de São João del-Rei. A implantação e homologação do 

serviço Fone@RNP nos campi CAP, CSL e CCO encontram-se em elaboração, com prazo de encerramento no 1º 

semestre de 2020.

77 Ver mais em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/NTINF%20RELATORIO%20PES%20%202019.pdf.
78 Para saber mais informações sobre investimentos em TI, visualizar conteúdo do título Gestão da Tecnologia da Informação.
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Quadro 07: Resultados dos indicadores da decisão TCU 408/2002

5.3 Indicadores primários e indicadores de decisão
 Os resultados apresentados nesta seção, especificamente nos quadros 6, 7 e 8, demonstram quanti e 
qualitativamente quais foram as ações que contribuíram para que a UFSJ atingisse 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.

Indicadores 
primários

Quadro 06:  Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002

Exercício

2019 2018 2017 2016 2015

Número de 
Professores Equivalente

Custo Corrente sem HU

AG
aluno de graduação

APG 
aluno de pós-graduação

AR
aluno de residência

AGE
aluno de graduação

APGTI aluno de pós-graduação 
em tempo integral

ARTI aluno de residência 
em tempo integral

Número de Funcionários
Equivalentes sem HU

AGTI aluno de graduação
em tempo integral

Indicadores 
Decisão

Exercício

2019 2018 2017 2016 2015

Custo Corrente sem HU/ 
Aluno Equivalente

Aluno Tempo Integral 
Funcionário Equivalente sem HU

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

F
o
n
te

: 
P

P
la

n
 /

 U
F

S
J

277.384.322,35 261.577.698,23 234.881.497,99 217.487.613,01294.805.962,79

865,50 847 829,50 708,50

864,38 927 963,75 975,70

11.467,50 

919

35

18.575

9.450

1.838

70

11.806 11.772,50 11.507,50

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

879,50 

976,63

11.145,00 

1.086

33

16.966

8.797

2.172

66

13.542,47

13,12

12.098,88 10.523,66 10.231,34

13,14

1,00

0,82 

0,07

3,55

4,51

57%

14,31 13,33 16,14

13,08 11,48 11,71 

1,09 1,16 1,38

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%

15.351,20

12,55

11,30

1,11

0,79 

0,09

3,50

4,59

52,44% F
o
n

te
: 

P
P
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n
 /
 U

F
S

J
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Indicadores 
Decisão

Quadro 08: Análise crítica dos indicadores da decisão

Exercício

2018 2019 %

15.351,20 +13,36%
Custo Corrente sem HU 

Aluno Equivalente

Exercício Variação
Motivo da Variação Apresentada

A variação deste indicador relaciona-se com:

- o aumento dos preços: considera-se que a inflação geral
medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE) em 2018 foi de 3,75% e que o índice de preços de
obras públicas, serviços gerais com predominância de mão de
obra da Fipe para 2018 foi de 3,25%. Portanto, considerando
que as despesas correntes sofrem o impacto de serviços com
predominância de mão de obra, estes também impactam o
indicador;

- quantitativo de alunos: outro fator que também contribuiu
para a variação refere-se ao número de alunos equivalentes.
Devido à redução de 4,34% no quantitativo dos alunos, sendo
este denominador

na fórmula, o indicador aumentou..

A variação negativa entre 2018 e 2019 indica uma diminuição do 
número de alunos em tempo integral, em especial na graduação 
e na residência, e o aumento do número de funcionários 
equivalentes, sendo este indicador o somatório de servidores 
efetivos e funcionários terceirizados. Vale ressaltar o risco 
apresentado por este indicador, destacado em relatório anterior, 
quando consideramos a crescente redução do quadro de 
servidores técnico-administrativos, em razão da extinção de cargos 
de carreira, a partir da publicação dos Decretos nº 9.262/2018 e 
10.185/2019, e da necessidade decorrente de contratação de 
funcionários terceirizados para suprir necessidades essenciais ao 
funcionamento da Universidade, sem a contrapartida 
orçamentária para tanto em tempos de restrições orçamentárias.

As ações da UFSJ para redução da retenção em 
cursos de graduação geraram um aumento do número de 
graduados (discentes formados), principalmente nos cursos de 
Engenharia, que apresentam alto índice de retenção, gerando 
impacto direto no número de discentes de tempo integral. 
Paralelamente a isso, houve um aumento do número de 
professores em função de contratações.

A variação positiva aqui apresentada entre 2018 e 2019 não 
reflete a realidade institucional, considerando que o número 
de técnicos administrativos vem diminuindo continuamente, 
Quando se fala em funcionário , leva-se em conta tanto os 
servidores efetivos quanto os funcionários terceirizados, estes 
prestando serviços de naturezas diversas, como segurança, 
serviços gerais, manutenção, entre outros, que não guardam 
relação direta com as atividades-fim da Instituição, o que gera 
uma distorção na relação estabelecida com o professor 
equivalente. Entende-se que o indicador funcionário 
equivalente sem HU deveria ser referenciado ao somatório de 
servidores técnicos e funcionários terceirizados da área 
administrativa, estes sim vinculados a atividades-meio/fim da

Instituição e, portanto, estabelecendo a real dimensão da 
relação estabelecida. Ainda assim, considerando a prevalência 
da terceirização das atividades vinculadas à área-meio da 
Instituição em um cenário de restrição orçamentária, confirma-
se o risco na continuidade e desenvolvimento das atividades 
administrativas, com possíveis problemas no funcionamento 
da Universidade.

Valores de GPE tendem a significar um maior 
índice de evasão do estudante do turno noturno, 
possivelmente em função de sua situação socioeconômica. 
Nesse contexto, a diminuição do GPE pode ser vantajosa, pois 
indica tendência de aproximação dos índices de permanência 
dos estudantes dos dois turnos, o que, por sua vez, pode ser 
resultado de ações acertadas de assistência estudantil.

Aluno Tempo Integral
Professor Equivalente

Aluno Tempo Integral 
Funcionário

Equivalente sem HU

Funcionário
Equivalente sem HU /
Professor Equivalente

Grau de Participação
Estudantil (GPE)

12,55 12,55

11,30 -14,00%

1,11 +11,00%

0,79 -3,66%

13.542,17

13,12 

13,14

1,00

0,82
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0,07 0,09 +28,57%

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 (21%) e de professores especialistas 
(16,7%) e, por outro lado, pela redução de professores 
mestres (10,8%) e de professores graduados (98,5%). A 
variação indica uma retomada na melhoria do indicador, 
considerando a redução no último biênio..

 A avaliação dos programas de pós-graduação 
com emissão dos Conceitos Capes ocorre em períodos 
quadrienais. Os últimos conceitos referem-se ao quadriênio 
2013-2016 e foram divulgados em 2017.  Novas alterações 
do Conceito Capes ocorrerão apenas depois da avaliação do 
quadriênio 2017-2020. A redução no Conceito Capes 
observada deve-se apenas à abertura de novos cursos de pós-
graduação, o que normalmente ocorria com conceito mínimo 
(3), trazendo a média para baixo. Atualmente, a Capes não 
mais atribui conceito para os novos cursos, aos quais é 
atribuído apenas o status “Aprovado”.. 

  Ocorreu um aumento no número de vagas na 
graduação nos últimos anos, com a criação dos cursos de

Biotecnologia (2018), Letras – Língua Inglesa e suas 
Literaturas (2018) e Matemática – Bacharelado (2019), 
além do desmembramento do curso de Filosofia nos 
graus Licenciatura e Bacharelado (2018), esses cursos 
ainda estão em consolidação, sem turmas formadas. 
Além disso, o processo de admissão em vagas 
remanescentes dos cursos de graduação da UFSJ foi 
reformulado, o que resultou em maior ocupação dessas 
vagas.

Conceito Capes/MEC 
para a Pós-Graduação

Índice de Qualificação 
do Corpo Docente 

(IQCD)

Taxa de Sucesso na 
Graduação (TSG)

3,55 3,50 -1,41%

4,51 4,59 +1,77%

57% 52,44% -8,00%
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Quadro 08 (continuação): Análise crítica dos indicadores da decisão

 A UFSJ vem crescendo de forma contínua, nos 
últimos anos, o número de cursos de pós-graduação. No 
ano de 2019, por exemplo, entraram em funcionamento 3 
novos cursos de mestrado e 1 de doutorado.

 Crescimento semelhante ocorreu também nos 
anos anteriores, o que resulta na ampliação do número de

vagas de pós-graduação stricto sensu na UFSJ. Dessa 
forma, o número de alunos de pós-graduação stricto sensu 
na UFSJ vem crescendo mais fortemente que o número de 
alunos de graduação, resultando no crescimento do GEPG 
observado.

Indicadores 
Decisão

Exercício

2018 2019 %

Exercício Variação
Motivo da Variação Apresentada
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Áreas relevantes da gestão

6



A Universidade Federal de São João del-Rei desenvolve as ações do Planejamento Estratégico Setorial (PES) 

com intuito de atingir seus alvos e gerar valor institucional, conforme apresentado. De forma integrada ao PES, 

diferentes ações são desenvolvidas pelas áreas especiais e relevantes da gestão, cuja finalidade é contribuir para o 

pleno alcance de resultados e favorecer o funcionamento eficiente da instituição. A UFSJ tem as seguintes áreas 

relevantes de gestão, que serão explicadas a seguir:

• orçamentária e financeira

• pessoas e competências

• licitação e contratos

• patrimônio e infraestrutura

• custos e sustentabilidade

• tecnologia da informação

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Desempenho orçamentário e principais desafios

O desempenho da UFSJ nos últimos quatro anos tem sido considerado eficiente do ponto de vista 

orçamentário. Durante o período em análise, a Universidade encerrou os exercícios realizando as ações previstas e 

executando o orçamento conforme os planejamentos e as programações. Foi preservada a compatibilidade das 

dotações orçamentárias em relação às necessidades de crédito da Instituição, resultando em produtos que 

contribuem para atender aos objetivos de seus programas, utilizando-se da racionalidade, eficiência e transparência 

nos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público.

A atual gestão, de forma integrada, tem empenhado esforços para executar o orçamento de forma segura e 

responsável, mitigando os riscos de os recursos não serem suficientes para atender às demandas da Universidade no 

contexto atual. Busca-se otimizar gastos, com políticas de eficiência, considerando um histórico de boas gestões, 

com priorização à manutenção das atividades de ensino, pesquisa, extensão, de forma indissociável e de 

desenvolvimento institucional.

Os investimentos destinados para aquisição de equipamentos permanentes são necessários para a 

consolidação dos processos de expansão e adequação de reformas administrativas e de infraestrutura, 

proporcionando à comunidade interna e externa condições para o desenvolvimento de suas atividades. As liberações 

de cotas de limites orçamentários implementadas entre os exercícios de 2016 e 2019 foram fatores intervenientes no 

desempenho orçamentário.

A fim de mitigar os impactos negativos diretos desses limites orçamentários. A Unidade Prestadora de 

Contas (UPC) buscou alternativas, como o controle de despesas mais efetivo, as revisões contratuais, a publicação de 

editais para aquisição de equipamentos e atividades acadêmicas, a implantação de sistema de gestão integrada das 

atividades administrativas e acadêmicas. Tudo isso permitiu o aumento da eficácia e mais agilidade nos processos, 

além da transparência em sua execução, melhorando a gestão dos recursos públicos.

Nesse sentido, a universidade finalizou suas atividades nos exercícios citados com a devida segurança e sem 

necessidade de prorrogação dos compromissos assumidos com seus credores. Certas inscrições de despesas em 

restos a pagar se devem ao fato de execuções de obras em que seu período de execução ultrapassa o exercício e/ou 

em função de processos licitatórios e/ou “caronas” executados no limiar do encerramento do exercício.
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Perfil do gasto  
A evolução dos gastos da UFSJ refere-se ao período compreendido entre 2016 e 2019, 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 gastos 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 conforme a realidade observada.

Em primeira análise, observa-se no gráfico12 queda na dotação orçamentária em 2019 de 

aproximadamente 2% e aumento na execução em torno de 4,33% em relação a 2018, justificado pela tendência da 

efetiva aplicação do princípio da anualidade orçamentária.

1

Fonte:  PPLAN/ UFSJ
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Gráfico 12:  Evolução orçamentária UFSJ 

Gráfico 13- Evolução despesas com pessoal UFSJ - anos 2016 a 2019
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A evolução de valores indicada no gráfico 13 fundamenta-se nas progressões das carreiras dos servidores e 

ao reajuste salarial dos docentes, considerando que não houve ingresso de novos servidores e que a categoria dos 

técnicos administrativos não teve reajuste salarial.
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Gráfico 14:  Evolução despesas com custeio UFSJ 

Gráfico 15: Evolução despesas com capital UFSJ 
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O gráfico 14 revela a evolução das despesas com custeio. Apesar do aumento nos índices inflacionários, 

novas convenções coletivas de trabalho, correção do valor do salário mínimo, contratos novos, o custeio manteve-se 

estático, mostrando uma política interna eficaz quanto à economicidade, revisões contratuais e controle de gastos.
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Fonte:  PPLAN/ UFSJ

Quanto aos investimentos em capital, o exercício 2019 apresenta comportamento bem semelhante a 2018 

em relação a valores, ou seja, com poucas variações, como pode ser observado no gráfico15.
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A seguir são apresentadas, nos gráficos 16, 17, 18, 19 e 20, as execuções por elementos de despesa e 

programa e/ou ação, que são abordadas de acordo com as seguintes despesas: vencimentos de servidores (código 

319011), auxílios financeiros a estudantes (código 339018), locação de mão de obra e outros serviços de terceiros 

(códigos 339037 e 339039), investimentos de capital em obras (código 449051) e investimentos em equipamentos e 

materiais permanentes (código 449052). Esses elementos de despesa, além de serem os principais, são também 

informantes das alterações institucionais, inclusive patrimoniais.

Gráfico 16:  Evolução de vencimento de servidores - anos 2016 a 2019

Fonte: PPLAN/UFSJ
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Gráfico 17 - Evolução de auxílios financeiros a estudantes na UFSJ - anos 2016 a 2019
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Gráfico 19 - Evolução de investimentos de capital em obras na UFSJ - anos 2016 a 2019
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Gráfico 18 - Evolução da locação de mão de obra e outros serviços de terceiros na UFSJ - anos 2016 a 2019
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Gráfico 20 - Evolução de investimentos de capital em equipamentos na UFSJ - anos 2016 a 2019
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Para análise dos dados presentados, referentes aos GRÁF. 16 a 20, são necessárias as considerações que se seguem.

• Os anos de 2016 e 2017, têm uma realidade orçamentária e financeira diferente de 2018 e 2019,

mostrando patamares distintos em consequências do contexto econômico e financeiro do país.

• Depois do período de expansão dos campi fora de sede, a Instituição vem passando pelo período de

estabilização com adequações em seus espaços físicos administrativos e laboratoriais.

• Devem ser considerados os índices inflacionários e as progressões de servidores, bem como as

aposentadorias.

Partindo dessas premissas, pode-se inferir que:

1. A dotação orçamentária de 2019 apresenta menor valor em relação a 2018, apontando tendências de

austeridade orçamentaria do atual governo.

2. A execução aqui considerada refere-se apenas aos valores empenhados, devendo ressaltar que o

comportamento institucional vem sendo o de reduzir gastos, otimizar resultados, enxugar despesas e investimentos 

que aconteceram no momento de expansão.

3. Os gastos com pessoal mantêm-se alinhados, com pequenas variações entre empenhado, liquidado e

pago, apenas pelo momento de virada de exercício no fim do ano, comum, devido aos trâmites contábeis.

4. O custeio aqui considerado agrega todas as despesas, com exceção de pessoal e de investimento, ou seja,

forma residual in casu, revelando em 2019 comportamento uniforme com o ano anterior, apesar de a execução não 

atender plenamente às necessidades da Instituição, forçando uma gestão controlada, para evitar a suspensão de 

serviços básicos e necessários ao funcionamento da máquina educacional desta unidade.

5. Em relação às ações de assistência estudantil, o leve crescimento está atrelado ao aumento do número de

discentes, além de um maior acesso de camadas sociais. Foi também implementada uma gestão mais eficaz na 

distribuição dos recursos, permitindo ampliação do atendimento aos estudantes com vulnerabilidade econômico-social.

6. Os investimentos de capital em 2019 revelam um decréscimo em relação a 2018.

Os gráficos com investimentos em obras e equipamento se justificam pelo fato de a gestão ter priorizado a

implantação de laboratórios, usinas de produção de energia fotovoltaicas e criação de condições adequadas e 

sustentáveis de trabalho para técnicos administrativos e discentes. Observa-se, portanto, um decréscimo nos 

investimentos em obras e elevação dos investimentos em equipamentos, como foi o caso de 2019 com a aquisição, 

por exemplo, das usinas fotovoltaicas.

Os desafios futuros na gestão orçamentária da UFSJ são:
• manter o equilíbrio entre os recursos recebidos, que tendem a se manter escassos para os próximos

exercícios, e as demandas institucionais;

• integração da gestão orçamentária com o planejamento de gestão para o próximo ciclo, considerando o

novo reitorado a partir de maio de 2020;

 • a revisão dos recursos orçamentários destinados à manutenção, em função da ampliação da estrutura física;

 • mais atenção às questões que envolvem recursos humanos.

GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Conformidade legal

A UFSJ realiza as licitações e contratações conforme os seguintes preceitos legais:

• Pregão eletrônico e Sistema de Registro de Preços-SRP.

• Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

• Decreto nº 10.024/2019.

• Decreto nº 7.892/2013.

• IN Secretaria de Gestão (Seges)/MPDG nº 05/2017.

• IN Secretária de logística e tecnologia da informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

nº 05/2014.

• IN Seges/MPDG n° 03/2018.

• IN Secretária de Governo Digital do Ministério da Economia nº 1/2019, Ministério da Economia/Secretaria

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital.

• IN SLTI/MPOG nº 01/2010.

• LC nº 123/2006.

• Decreto nº 8.538/2015.

• Lei nº 8.666/1993.
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O quadro 9 detalha o quantitativo de contratações ocorridas na UFSJ no exercício de 2019 por tipo de 

processo.

Quadro 9 - Tipos de processos de contratação ocorridos na UFSJ em 2019*

Pregão Eletrônico 67

2Regime Diferenciado de Contratação

Total 217

Tipos de processos de contratação

Fonte: Proad/UFSJ

Concursos 5

139Contratação Direta

Quantitativo

4Credenciamento

*dados até nov/2019
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Detalhamento das contratações por finalidade e especificação por tipo de serviço
 Adiante, QUADRO 10, estão disponibilizados os gastos com o funcionamento administrativo da UFSJ 

durante o exercício de 2019.

GRUPO DE DESPESA VALOR EMPENHADO

Quadro 10 - Gastos com o funcionamento administrativo da UFSJ em 2019

Passagens e Despesas com Locomoção

Passagens para o país

467.716,97

266.463,66

Transporte de Servidores 132.448,60

Passagens para o exterior 68.804,71

Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica 17.440,00

Serviços Prestados por Pessoa Física 1.212.614,16

Servicos Tecnicos Profissionais 744.130,06

Estagiarios 290.296,38

Diarias a colaboradores eventuais no pais 92.942,58

Servicos Medicos e Odontologicos 34.356,03

33.502,21

Conferencias, exposicoes e espetaculos 17.386,90

Serviços de seleção e treinamento

Locação de Mão de Obra 24.221.266,65

5.084.823,58

4.906.020,77

Limpeza e conservação

11.337.091,18

Manutenção e conservação de bens imóveis 2.855.624,30

Serviços de copa e cozinha 37.706,82

Vigilância ostensiva

Apoio administrativo, técnico e operacional

Serviços de Tecnologia 80.894,69

64.468,20Digitalização/indexação de documentos

7.800,00

7.188,00

Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares 1.438,49

Manutenção e conservação de equipamentos de tic

Locacao de softwares
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Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 10.523.141,60

Fornecimento de alimentacao 3.828.136,33

Servicos de energia eletrica 2.107.744,58

Servicos de apoio ao ensino 737.481,96

Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 569.948,97

Serviços de água e esgoto 460.615,98

Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas 439.792,20

Serv. de apoio admin., tecnico e operacional 430.295,58

Servicos de telecomunicações 271.579,94

Vigilancia ostensiva/monitorada/rastreamento 249.208,94

Exposições, congressos e conferências 214.087,83

Serviços de comunicação em geral 206.210,30

Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais 185.700,11

Manutenção e conserv. de bens imóveis 176.423,57

Serviços de cópias e reprodução de documentos 133.543,41

Manutenção e conserv. de veículos 89.077,12

Serviços de comunicação em geral 83.988,14

Seguros em geral 76.793,77

Serviço de seleção e treinamento 46.613,82

Serviços técnicos profissionais 41.318,28

Servicos de publicidade legal 38.542,66

Locacao bens mov. out.naturezas e intangiveis 28.274,56

Fretes e transportes de encomendas 22.486,25

Servicos graficos e editoriais 21.417,95

Festividades e homenagens 20.800,00

Marcas, patentes e direitos autorais 16.564,00

Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado 13.000,00

Locacao de maquinas e equipamentos 7.220,00

Servicos judiciarios 4.045,00

Servicos bancarios 1.161,98

Servico de incineracao,destruicao e demolicao 676,90

Taxa de administracao 391,47
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Contratações diretas
 As contratações diretas estão fundamentadas, em sua maioria, pelo art. 24, inc. II e art. 25, caput, da Lei nº 

798.666/1993. E em 2019, na UFSJ, ocorreram : 

 - 84 processos de dispensa de licitação;

 - 55 processos de inexigibilidade.

 Boa parte desses processos são de credenciamentos, visando ao atendimento de demandas da Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis, dos cursos de Medicina de São João del-Rei e Divinópolis, além dos pagamentos de despesas 
80com energia elétrica e água. Os credenciamentos de instituições hospitalares e preceptoria  para atender aos 

Estágios Supervisionados dos discentes dos cursos de Medicina e Enfermagem são de grande volume e relevância, 

uma vez que atende a uma imposição curricular desses cursos.

Principais desafios e ações futuras das contratações
 • Um dos grandes desafios é a necessidade de aumento do número de servidores da equipe de licitação e, a partir daí, a 

criação de grupos de estudos para especialização por objeto a ser contratado ou adquirido, visando ao aprimoramento.

 • Outro desafio que deve ser implementado é o estabelecimento de fluxos de processos com a designação das 

competências de forma clara e objetiva e o posterior treinamento das unidades envolvidas, visando à melhoria da 

qualidade dos processos licitatórios e dos procedimentos para aplicação de penalidades e sanções.

6.3 Gestão Patrimonial e Infraestrutura
Conformidade legal
 • Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018.

 • Portaria STN nº 448, de 13 de setembro 2002.

 • Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

 • Instrução Normativa nº 11, de 29 de novembro de 2018.

 • Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019.

 • Instrução Normativa nº 5, de 12 de agosto de 2019 – Regulamenta o Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019.

 Na UFSJ, os registros de imóveis no Spiunet vêm sendo atualizados ao longo dos últimos anos. Ao todo a 

UFSJ possui 14 imóveis registrados nesse sistema, sendo que em 2019 houve a inclusão do imóvel denominado 

Fortim dos Emboabas e também do NIA. Esse último, antes alugado, agora em regime de comodato. Todos os 

imóveis da Universidade Federal de São João del-Rei foram lançados no Spiunet e estão atualizados, inclusive os em 

regime de comodato. A UFSJ possui quatro imóveis em regime de comodato, todos regulares, de acordo com a 

vigência dos respectivos contratos.

 Atualmente não há mais imóveis sendo alugados pela Universidade. Importante ressaltar que estão em andamento 

processos para futuro registro de mais dois imóveis no Spiunet, quais sejam: o Centro de Referência Musicológica José Maria 

Neves (Cerem), localizado em São João del Rei-MG, cedido à UFSJ por meio de comodato, e o imóvel denominado “Parque 

dos Gafanhotos”, situado na cidade de Divinópolis-MG, em fase de regularização documental.

 O quadro 11 apresenta a evolução na metragem das áreas referentes ao espaço físico total e por área da UFSJ

Espaço Físico

Área Total 4.087.824,27

Construída Edificada 212.650,57

Construída Pavimentada 121.082,98

Acadêmica 117.157,92

Administrativa 29.934,47

Quadro 11 - Espaço físico UFSJ

22018 (m )

3.734.597,27

154.876,97

121.082,98

82.156,84

13.303,00

22019 (m )

Esportiva 38.532,14

Outras 45.002,62

23.580,68

44.821,05

Fonte: Proad / UFSJ

79 Todas as contratações diretas executadas em 2019 pela UFSJ podem ser acessadas em: https://ufsj.edu.br/dimap/licitacoes.php.
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Investimentos em infraestrutura e equipamentos
81 82 As ilustrações abaixo trazem exemplos de investimentos relevantes para a UFSJ  ocorridos até 2019 .

Implantação do sistema de
câmeras de seguranças para

tornar mais eficiente o
monitoramento e as tomadas
de decisão pelos prestadores

de serviços de vigilância
orgânica, além de reduzir

necessidade de aumento dos
postos de trabalho.

Substituição de
lâmpadas existentes por

lâmpadas da LED, via
Editais da CEMIG,

visando longevidade
das mesmas e redução
do consumo de energia

elétrica

Finalização da
construção da

subestação de energia
elétrica no CTan,

visando solucionar os
problemas de queda

de energia frequentes.

Finalização do
Restaurante
Universitário

(RU) do Campus
Santo Antônio

(CSA).

Arruamento,
estacionamentos,

calçadas e Iluminação
Externa no CDB e

reparação das
instalações elétricas,
iluminação externa,

guarita, calçamento e
drenagem do CSL.L

Ampliação da
rede sem fio para

melhoria da
eficiência e

performance
profissional e
acadêmica.

Instalação do Data
Center Primário e

secundário da UFSJ,
aumento a capacidade de

processamento e
armazenamento de

dados.

81Os dados completos de todas as compras e licitações realizadas pela universidade encontram-se em: https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php
82Não necessariamente concluídos em 2019.

Renovação do
parque tecnológico

com atualização
dos laboratórios de

informática da
Universidade.

Finalização de seis
laboratórios de

pesquisa (Recurso
FINEP - CTInfra II) e

aquisições de
equipamentos

laboratoriais para o
CCO.

Investimento em energia
limpa, por meio da

contratação de empresa
especializada na instalação
de Sistema de Microgeração

de Energia Solar
Fotovoltaica ON-GRID, de
modo a reduzir custos de

energia elétrica e contribuir
com políticas sustentáveis.

Climatização
laboratórios
de ensino do

CCO.

Desenvolvimento
da etapa de

acabamento do
prédio de

engenharia civil
no CAP.L
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Desfazimento de ativos
 No ano de 2019, com auxílio da Comissão de avaliação e Desfazimento de bens da UFSJ, ocorreram 

83desfazimentos  de equipamentos que sofreram algum tipo de avaria, que ficaram obsoletos ou que se tornaram 

antieconômicos, tais como mobiliário, veículos, computadores, periféricos, etc.

 Em 2018/2019 foi aberto o Processo nº 23122.004097/2018-86, cujo objeto foi o desfazimento de veículos 

considerados antieconômicos e ociosos. O referido processo foi finalizado com a transferência e doação dos veículos, conforme 

legislação vigente e a utilização do Sistema Reuse. Ainda em 2019, foi aberto o Processo nº 23122.019873/2019-23, que está 

em andamento, visando ao desfazimento de veículos considerados inservíveis.

Mudanças e desmobilizações relevantes
 1. Mudança do Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCtef) para o prédio novo, que tem três 

andares com laboratórios, salas de apoio às atividades administrativas e salas para pós-graduação.

 2. A ocupação do Prédio do Bloco Novo do CDB possibilitou o uso do espaço para os cursos de Psicologia, 
84Biotecnologia e do DCnat , para uso como laboratórios, gabinetes de professores e salas de estudos, entre outros.

Principais desafios e ações futuras
 • A necessidade de construção de novas instalações para armazenamento dos bens permanentes sob 

responsabilidade do Setor de Patrimônio, o que refletiria diretamente na segurança e gerenciamento dos bens móveis da UFSJ.

 • 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). 

Entre as vantagens de seu uso está o controle patrimonial com redução do tempo de realização do inventário físico, melhoria 

na segurança dos dados, aumento da confiabilidade do processo de contagem e otimização do gerenciamento.

 • Implantação efetiva do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (Siads).

 • Implementação do Módulo Infraestrutura do Sipac para recebimento e tratamento das solicitações de serviços de 

manutenção e infraestrutura, além da melhoria na manutenção das fazendas da UFSJ.

 • Implementação de facilitadores de acesso às dependências da Universidade 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 menos oneroso.

Custos e sustentabilidade
85Sustentabilidade nas contratações e aquisições

 A UFSJ adotou algumas ações no sentido de alinhar as compras aos aspectos ambientais. Dessa forma, os editais de 
86 87obras preveem a exigência de atendimento à Lei nº 6.938/1981 , à Instrução Normativa Ibama nº 06/2013  e outras 

legislações correlatas. Para exemplificar esse alinhamento, podem ser citados os processos de aquisição de tonners, em que há 

a exigência da logística reversa, assim como a aquisição de equipamento de informática em que são exigidas certificações e 

responsabilidades com o meio ambiente dos fornecedores.

Ações para redução do consumo de recursos naturais
 Conforme já exposto no título “Resultados e Desempenho da Gestão”, e considerando a necessidade de pôr em 

prática o uso de energias alternativas, foi iniciada a implementação do uso de energia gerada pelo sol em complementação aos 

sistemas tradicionais de geração de energia elétrica, o que reduzirá especialmente a utilização de energia proveniente das 

usinas hidrelétricas e termelétricas, contribuindo para a indução de políticas sustentáveis na Instituição.
88 Ações no sentido de redução de impressões de documentos e processos, por meio da implementação do SEI , estão 

em fase final de desenvolvimento e têm previsão para efetivação no primeiro semestre de 2020. Além disso, políticas de 

desligamento de equipamentos eletrônicos quando não em uso são incentivados na UFSJ.

Redução de resíduos poluentes
 As atividades em desenvolvimento relacionadas à redução de resíduos poluentes estão inseridas no Núcleo de Meio 

89Ambiente . O gerenciamento de resíduos é realizado por meio das etapas de coleta, transporte, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos gerados nas unidades educacionais da UFSJ.

83Todas as baixas podem ser consultadas na página do Setor de Patrimônio em: https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_patrimonio.php e https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/dimap/RELATORIO%20BENS%20ALIENADOS%202019.pdf.
84Departamento de Ciências Naturais e da Terra.
85Os procedimentos licitatórios podem ser acompanhados no link: https://ufsj.edu.br/dimap/licitacoes.php
86Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
87Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP.
88Sistema Eletrônico de Informação.
89As ações em curso na gestão de resíduos disponíveis no boletim informativo, elaborado pelo Núcleo de Meio Ambiente, podem ser acessadas em:

https://ufsj.edu.br/nucleomeioambiente/informativos.php.
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 Entre outras iniciativas relacionadas à sustentabilidade ambiental na UFSJ, está a coleta de óleo de cozinha nos 

Pontos de Entrega Voluntária (PEV), que tem o objetivo de propiciar à comunidade acadêmica e externa um local 

adequado para descarte de óleo de cozinha e a sua posterior destinação para reciclagem. Também o Plano de Ação UFSJ 

+ verde, que tem a finalidade de realizar o mapeamento e plantio de espécies florestais, frutíferas e ornamentais, 

consolidando, assim, aspectos ecológicos e paisagísticos nos campi da UFSJ.

Gestão de Custos
 A Gestão de Custos 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 à melhor tomada de decisões.

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, tem como balizas normativas:

 • a Constituição da República;

 • as Leis Federais nº 8.112/1990, 11.091/2005 e 12.772/2012;

 • outras regras infraconstitucionais promulgadas pelo Congresso Nacional e regras infralegais exaradas pelo 

Ministério da Educação, Ministério da Economia e Tribunal de Contas da União.

Avaliação da força de trabalho
90 Sobre a distribuição dos servidores por faixa salarial, gênero, PNE , etnia, faixa etária, situação funcional, 

carreira, área de trabalho e unidade de exercício, atualmente, a força de trabalho na UFSJ encontra-se distribuída da 

forma indicada no gráfico 21.

 

90Portadores de Necessidades Especiais.

Professores contratados (substitutos, visitantes e temporários)

Servidores cedidos/requisitados/colaboração PCCTAE
Técnicos-administrativos em educação ativos permanentes
Professores do magistério superior ativos permanentes

Estagiários
Exercício descentralizado (AGU)
Cargos em comissão

Técnico-administrativo temporária
Residentes

64

2 3

31

70

91

520

892

Gráfico 21 - Distribuição da força de trabalho UFSJ em 2019

Fonte: Progp/UFSJ
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0
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 A UFSJ, por meio da PROGP, gerencia 1.562 trabalhadores, distribuídos por carreiras, formações e faixas 

sociais distintas, o que contribuiu para a diversificação dos postos de trabalho. Veja no gráfico 22 a distribuição por 

sexo e faixa etária:

Servidores acima de 50 anos

Servidores de 40 a 49 anos

Servidores de 30 a 39 anos

Servidores abaixo de 30 anos

Mulher

Homem

25,32%

35,8%

35,84%

3,04%

44%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fonte: Progp/UFSJ

Gráfico 22 - Distribuição da força de trabalho na UFSJ por sexo e faixa etária

 Os percentuais demonstram a evolução 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
 O quadro de docentes ativos permanentes da UFSJ é composto por 862 Professores do Magistério Superior, 

divididos nas seguintes Classes (Lei nº 12.772/2012), apontadas no gráfico 23.

Titular

Associado

64

30

0

Adjunto

Assistente

Auxiliar

302

410

56

50 100 150 200 250 300 350 400 450

Gráfico 23 - Docentes ativos permanentes na UFSJ em 2019

Fonte: Progp/UFSJ
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 Diante dos dados de qualificação docente, a UFSJ envida esforços a fim de incentivar os professores a buscar 

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 doutores. O percentual de doutores em relação às demais escolaridades está 

apontado no quadro 12.

Quadro 12 - Nível de escolaridade dos docentes da UFSJ comparativamente de 2015 a 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Aperfeiçoamento

Graduação

Mestrado

Doutorado

Especialização

0,52%

Escolaridade/Ano

0,52%

4,27%

20,21%

74,49%

0,37%

0,12%

5,35%

16,67%

77,49%

0,35%

0,12%

6,46%

15,16%

77,91%

0,35%

0,12%

6,45%

13,72%

79,37%

0,35%

0,12%

6,14%

11,24%

82,16%

Fonte: Progp/UFSJ

 O corpo técnico-administrativo ativo permanente da Universidade é composto por 520 servidores efetivos, 

distribuídos entre os 5 níveis do PCCtae. Desse total, 64 estão posicionados no nível máximo de progressão por 

mérito e 392 por capacitação.

 Atualmente, 59 já alcançaram o nível máximo na carreira, tanto pela capacitação quanto pelo mérito, e 53 

dos TAEs encontram-se na fase intermediária da carreira, posicionados no nível 3. O quadro 13 demonstra a relação 

percentual entre o nível de escolaridade dos técnicos administrativos e, por sua vez, o quadro 14 apresenta, em 

valores absolutos, a quantidade de técnicos administrativos por nível de escolaridade.

Quadro 13 - Tabela de nível de escolaridade dos técnicos UFSJ - anos 2015 a 2019

2015 2016 2017 2018 2019

1º grau completo - 8ª série 
completa

Nível Médio

2º grau completo ou técnico 
profissionalizante 

2,58%

Escolaridade/Ano

1,48%

1,29%

 2,58%

12,18%

2,40%

1,11%

1,29%

2,21%

8,86%

1,68%

0,74%

1,30% 

2,05%

8,01%

 1,31%

0,56%

1,31%

1,50%

7,32%

1,35%

0,38%

0,96%

1,35%

6,54%

Fonte: Progp/UFSJ

1º grau incompleto – 5ª a 8ª 
séries incompletas

Ensino Fundamental 

Técnico Nível Médio Completo

Superior completo ou 
habilitação legal equivalente

1,29%

17,90%

2,40%

43,54%

0,18%

1,29%

19,74%

1,85%

44,10%

0,18%

1,68%

17,69%

1,68%

45,81%

0,19%

1,31%

16,14%

1,69%

48,59%

0,19%

1,15%

15,38%

1,54%

48,08%

0,19%

Graduação Nível Superior 
Completo

13,84%

0,74%

16,05%

0,92%

18,06%

1,12%

18,57%

1,50%

20,77%

2,31%

Especialização Nível Superior

Mestrado

Pós-Graduação

Doutorado
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Quadro 14 - Quantidade de Técnicos-Administrativos em 2019 por escolaridade

 Os dados acima denotam 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.

 Em termos de formação acadêmica, verifica-se que o quadro de pessoal tem se qualificado consideravelmente. 

Com a promoção de ações que buscam incentivar a qualificação dos servidores, a UFSJ tem boas perspectivas de 

aumento no número de servidores com formação em nível de Mestrado e Doutorado para os próximos anos.

 Importante: 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 deixa 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.

  O quadro 15, a seguir, indica a evolução regressiva do quantitativo de pessoal técnico-administrativo, fator 

preocupante e com repercussão imediata na rotina laboral das unidades acadêmicas e administrativas da UFSJ.

Quantitativo

Ensino Fundamental 
Incompleto 02

Escolaridade

12

47

83

255

Fonte: Progp/UFSJ

Ensino Fundamental 
Completo

Ensino Médio

Graduação

Especialização/
Aperfeiçoamento

109

12

Mestrado

Doutorado

Quadro 15 - Evolução quantitativa de técnicos administrativos na UFSJ

Evolução do Quantitativo de Técnicos Administrativos em Educação

12/2016

543

Fonte: DW/Siape em 04.12.2019

12/2017 12/2018 12/2019 *

538 534 521 442

* estimativa após vacância dos cargos extintos e dos cargos que são vedada a abertura 
de concurso público (em fase de extinção)

 Por fim, o quadro 41: Quantitativos de servidores técnico administrativos por cargo (2016 - 2019), disponível na 

seção ANEXOS E APÊNDICES, demonstra a redução ocorrida conforme a ocorrência de extinção de cargos, com a 

respectiva diminuição do quantitativo total de técnicos administrativos na instituição.
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Pessoa com Deficiência
 Segundo dados do Siape, dos servidores em atividade, 15 Técnico-Administrativos em Educação e dois 

docentes efetivos indicaram ser pessoas com deficiência. Os demais não declararam tal condição.

Etnia
A UFSJ tem um quadro efetivo heterogêneo, de maioria de servidores autodeclarados brancos, conforme se vê no 

gráfico 24.

Gráfico 24 - Etnia dos servidores efetivos da UFSJ em 2019

Servidores efetivos
brancos
pardos
pretos 
amarelos
indígenas
não declarados

Fonte: Progp/UFSJ

56%

23%

16%

3%

2%

Pessoa com Deficiência
 Situação diferente foi verificada no segundo grupo, composto por contratados (substitutos, temporários, 

visitantes, residentes e estagiários), cedidos, comissionados e estagiários. O gráficos 25 resume bem tal situação.

Gráfico 25 - Etnia de funcionários contratados da UFSJ em 2019

Funcionários contratados
brancos
pardos
pretos 
amarelos
indígenas
não declarados

Fonte: Progp/UFSJ

59%

11%

26%3%

2%

1% 1%2%
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Faixa salarial
 Os servidores ativos permanentes da UFSJ estão distribuídos no quadro 16 segundo faixas salariais brutas.

Quadro 16 - Distribuição de servidores (ativos permanentes) da UFSJ por faixas salariais ao longo dos anos

Até R$ 3.000,00 28

286

6

69de R$ 3.000,01 a R$ 5.000,00

113 15

Faixa Salarial Técnicos Professores

72 110de R$ 7.000,01 a R$ 10.000,00

17 327

3 289de R$ 15.000,01 a R$ 20.000,01

1 46

de R$ 5.000,01 a R$ 7.000,01

de R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00

acima de R$ 20.000,00
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Fonte: Progep/UFSJ

Assessorias 12

3

3

-Auditoria Interna

36 147

Nome da Unidade Técnicos Docentes

3 -

41 69Coordenações

105 629Departamentos

Sigla

Divisões Administrativas/Ensino 30

1

1

1Gabinete

1 -

4 1Núcleo de Educação a Distância

1 -

4 -

4 -

Núcleo de Inovação e Tecnologia

Ouvidoria 1

1

-

-Procuradoria Jurídica

- 1

- 1

23 6

- 1Reitoria

2 -

Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em 
Desenvolvimento, Planejamento e Território

Pró-Reitorias 

Secretaria de Apoio às 
Comissões Institucionais

-

Audit

CCO

Copeve

-

-

-

Gabin

Nucal

Nead

NIT

Nuplan

NTInf

Ouvid

Proju

PGDplat

PPGfil

-

Reitoria

Sapci

Comissão Permanente 
de Vestibular

Núcleo de Animais de 
Laboratório

Núcleo de Planejamento 
Estratégico

Núcleo de Tecnologia da 
Informação

Programa de Pós-Graduação
em Filosofia

5 -

2 -

1 -Secretaria do Gabinete

1 -

Secretaria da Reitoria

Secretaria dos Conselhos 
Superiores

Secco

Serei

Segab

Soces

Secretaria da Diretoria - CCO

7 -Secretarias Executivas

232 -

- 1

- 1Vice-Reitoria

-

-

Vice-CCO Vice-Diretoria do Campus CCO

Setores Administrativos/Apoio

Vice-Reitor

Campus Centro-Oeste Dona Lindu
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Distribuição da força de trabalho
Os servidores da UFSJ estão alocados nas mais de 200 sub unidades de lotação da 

Instituição e podem ser agrupados de acordo com a distribuição da quadro 17.

QUADRO 17  - Distribuição de servidores ativos permanentes nas unidades da UFSJ



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 12.772/2012) e para a carreira dos Técnico-Administrativos em 

Educação (Lei nº 11.091/2005). Para tanto, a UFSJ respeita os limites de seu Banco de Professor Equivalente (BPEq) e 

o Quadro de Referência dos Servidores Técnicos Administrativos (QRSTA).

 Para contratação temporária de professores substitutos, professores visitantes e administrativos 

temporários, há processos seletivos simplificados, visando ao atendimento dos princípios constitucionais que tratam 

da matéria. Já as provas de concursos públicos são elaboradas levando-se em consideração a área de atuação dos

servidores (docentes e técnico-administrativos).

 Em 2019 foram realizados 17 concursos públicos para a carreira do Magistério Superior e 49 processos 

seletivos simplificados para contratação temporária de professores substitutos.

 Em se tratando de provimento de cargos por meio de Redistribuição é realizada análise do perfil das vagas.  

No caso de docentes, a unidade acadêmica correspondente analisa o currículo lattes e o plano de trabalho, 

verificando o grau de contribuição do interessado para as atividades acadêmicas. 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. 

 No caso de técnico-administrativos, o setor/unidade em que há vaga analisa o perfil do candidato em 

relação à vaga ofertada. Para a alocação destes, a UFSJ busca atender às demandas administrativas e acadêmicas que 

são encaminhadas à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, seja para novas alocações, seja para 

reposição de vacâncias e aposentadorias. A PROGP está trabalhando em uma política de Movimentação de Pessoas, 

tanto para remoção quanto para redistribuição, em fase de conclusão.

Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista)
 O quadro18 apresenta a evolução dos últimos anos e justificativa para o aumento/

diminuição da despesa de pessoal na UFSJ entre 2016 e 2019.

.

68 Disponível em: https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ntinfcco/Res007Consu2009RegimentoNTINF.pdf
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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

2019

Exercícios

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quadro 18 - Demonstrativo de despesas de pessoal 2016-2019 na UFSJ

2017

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019

Exercícios

2018

88.162874,43 3.744.199,49 14.236.451 82.471.526,28 10.004.564,06 4.061.978,19 987.241,28 1.119.859,94 68.740,45 204.857.435,49

2017

2016 69.325.125, 3.219.587,00 16.302.273,10 59.808.375,35 9.667.320,41 3.766.227,71 717.479,89 388.610,3 166.371,94163.361.421,43

Servidores de Carreira SEM VÍNCULO com o Órgão da Unidade

2019

Exercícios

2018

0,00 335.590,20 28.103,97 9.504,28 16.488,00 0,00 7.762,62 0,00 0,00 397.449,07

2017

2016 0,00 160.107,63 19.424,78 3.683,81 8.726,27 0,00 5.921,84 0,00 0,00 197.864,33

Servidores de Carreira SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)

2019

Exercícios

2018

1.424.532,84 0,00 0,00 0,00 73.695,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.228,26

2017

2016 1.074.577,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.577,63

Servidores cedidos com ônus

2019

Exercícios

2018

95.038,34 0,00 9.432,43 40.203.67 10.992,00 1.557,36 0,00 0,00 0,00 157.223,80

2017

2016 181.844,97 0,00 24.828,16 95.500,38 28.966,00 9.679,80 0,00 0,00 0,00 340.819,31

84.549.028,79 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

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

201.529.990,91

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

1.332.510,68 0,00 0,00 0,00 8.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332.510,68

1.193.848,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.848,14

96.179,01 0,00 17.974,02 39.994,13 10.534,00 2.572,14 0,00 821,91 0,00 167.253,30

128.089,94 0,00 9.169,15 52.153,05 16.024,11 5.376,28 0,00 625,06 0,00 210.812,53

Servidores com contrato temporário

2019

Exercícios

2018

3.319.500,54 0,00 278.334,70 65.696,95 512.540,00 0,00 254.161,96 0,00 0,00 4.430.234,59

2017

2016 3.099.140,02 0,00 383.597,39 109.385,52 543.156,75 0,00 186.706,58 307,28 0,00 4.322.293,54

3.770.263,54 0,00 469.172,18 103.603,82 583.518,73 0,00 200.573,58 821,91 0,00 5.127.953,76

3.149.415,92 0,00 253.577,84 90.286,88 524.105,91 0,00 220.443,09 625,06 0,00 4.238.454,70

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE e DW em 12/02/2020

Obs 1: considerados em «servidores sem vínculo com a admistração pública» os valores recebidos pelos residentes e estágiários
Obs 2: os valores recebidos pelos servidores em cargo em comissão foram vinculados aos totais dos «servidores de carreiras sem vínculo».
Obs 3: houve a correção dos valores de «benefícios assintenciais e previdenciários» dos servidores com contrato temporários, para anos de 2017 e 2018.
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Avaliação funcional, estágio probatório e progressão funcional
 A PROGP está trabalhando para a implantação do Módulo Avaliação Funcional do SIGRH, o que possibilitará migrar 

do processo físico para a avaliação online 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 TAEs em período de 

estágio probatório.

 O desenvolvimento nas carreiras que compõem o quadro permanente de pessoal da UFSJ é regulamentado pela 
91legislação federal pertinente. Para a carreira docente, há o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal , estabelecido 

pela Lei nº 12.772/2012 e regulamentado pela Portaria MEC nº 554/2013.

 O desenvolvimento do servidor TAE na carreira ocorre pela mudança de nível de capacitação e de padrão de 
92vencimento, mediante Progressão por Capacitação ou Mérito Profissional, respectivamente, conforme disposto no PCCtae . 

Essa política de desenvolvimento garante que o servidor TAE obtenha 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 depois da aprovação em Avaliação de 
93Desempenho . Atualmente, o teto de progressão por mérito do PCCtae é o nível 16, correspondendo a, aproximadamente, 

24 anos de efetivo exercício no cargo.

Tabela de Remuneração
 A remuneração dos servidores da UFSJ é estabelecida por leis específicas, sancionadas pela Presidência da 

94 95República, tanto para docentes  e técnicos administrativos  quanto para Cargos de Direção, Funções de Confiança e 
96Funções Comissionadas .

Cargos Gerenciais
 Atualmente, a UFSJ tem 40 servidores ocupando cargos de direção/assessoramento (CD), 81 em funções 

gratificadas (FG) e 64 em função comissionada de coordenação de curso (FCC), correspondendo aos percentuais de 2,89%, 

5,86% e 4,63%, respectivamente, em relação ao número de ativos permanentes da Instituição. Esses dados demonstram 

que o crescimento da estrutura administrativa, com a expansão de três para seis campi, não foi acompanhada com criação e 

recebimento de novos cargos comissionados, necessários à criação de setores/divisões administrativas e unidades acadêmicas 

que surgiram. Essa distorção 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 para as responsabilidades assumidas.

 Recentemente, o Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, extinguiu cargos em comissão e funções de 

confiança. Na UFSJ, foram no total 24 extintos, representando 13% do total atual. Tal situação torna mais grave a gestão 

administrativa da UFSJ, comprometendo o crescimento de sua estrutura administrativa, ou seja, o fortalecimento de uma 

estrutura administrativa que represente a realidade da Instituição.

Oportunidades
 Além das ações de capacitação ofertadas aos servidores da UFSJ, existe o esforço de garantir a qualificação de seu quadro 

permanente por meio de políticas de incentivo à 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 

oportuniza uma formação superior e valoriza a carreira da qual fazem 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, estimulando a busca permanente pela atualização de conhecimento

91Que define as seguintes modalidades de mudanças na carreira: Progressão Funcional – passagem de um nível para o subsequente, na 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.
92Lei nº 11.091/2005.
93A UFSJ regula a avaliação funcional de seus servidores por meio das Resoluções nº034/Consu/20145 (docentes) e Resolução nº 011/Consu/2009 (Técnicos 

Administrativos em Educação).
94 As tabelas atuais da remuneração dos Professores do Magistério Superior são aquelas constantes dos anexos da Lei nº 12.772, de 28 dezembro de 2012, disponíveis 

na página da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UFSJ em: https://ufsj.edu.br/progp/remuneracao__e_beneficios.php.
95As tabelas atuais da remuneração dos Técnicos Administrativos em Educação são aquelas estabelecidas nos anexos da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 

disponíveis na página da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UFSJ em: https://ufsj.edu.br/progp/remuneracao__e_beneficios.php.
96As 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 pela Lei nº 13.328, de 29 de julho de 2016, publicada no DOU de 29 de julho de 2016, 

disponíveis na página da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UFSJ em: https://ufsj.edu.br/progp/remuneracao__e_beneficios.php.
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Capacitação: estratégia e números
 O quadro 19, a seguir, demonstra a oferta de oportunidades de capacitação, adesão e efetividade das 

ações, ao longo dos últimos 4 anos.

Quadro 19 - Capacitação dos servidores da UFSJ entre 2016 e 2019

F
o

n
te

: 
P

ro
g

p
/U

F
S

J.

27

-

Capacitação em números

20 16 29Total de cursos oferecidos 
pela UFSJ

440 392 609

2016 2017 2018 2019

354

64

301 333 517

49 42 49

Total de inscritos em cursos 
oferecidos  pela UFSJ

Total de concluintes em cursos 
oferecidos  pela UFSJ

Total de participantes em 
cursos externos

97 Em agosto de 2019, foi publicado o Decreto nº 9.991/2019 . A partir do Decreto, as instituições passam a dar mais 

transparência às suas ações de desenvolvimento e realizam um planejamento mais efetivo de suas ações para o ano subsequente.

 Nesse sentido, a UFSJ realizou, nos meses de setembro e outubro de 2019, levantamento das necessidades de ações 
98 99de desenvolvimento , com necessidade de afastamento ou não, e cadastrou no Sipec  No total, foram 831 ações cadastradas.

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. Com a publicação do Decreto nº 9.262, de 10 de janeiro 

de 2018,100 a UFSJ poderá enfrentar uma situação crítica relacionada ao contingente de técnicos. A previsão é que em 

cinco anos cerca 13% do atual quadro de técnico-administrativo poderá se aposentar sem previsão de não reposição.

 • Os afastamentos em função de questões de saúde estão produzindo impacto significativo nas atividades 

desenvolvidas em decorrência dos índices de absenteísmo instalado. Os QUADROS 20 e 21 expressam, em termos 

numéricos, o adoecimento dos servidores.

Quadro 20 - Número Geral de afastamentos na UFSJ - 2018 e 2019

Fonte: Siass/UFSJ

Acima de 
15 dias

Tipo de 
Afastamento

2018 2019

Licença Saúde

Licença para 
acompanhar 

familiar

Total

Abaixo de 
15 dias TOTAL

Acima de 
15 dias

Abaixo de 
15 dias TOTAL Proporção de 

atestados 

111 182 293 84 178 262 0,89

9 36 45 18 33 51 1,14

120 218 338 102 211 313 0,93

97Que dispõe, entre outros, sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas.
98Aprendizagem em serviço, cursos de curta duração, congressos, simpósios, fóruns, semanas de eventos, qualificação (mestrado, doutorado, pós-doutorado), entre outros.
99Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal.
100Que extinguiu 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.
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Fonte: Sigrh/UFSJ.

Quadro 21 - Número de afastamentos por dia/s na UFSJ - 2018 e 2019 - para tratamento de saúde

Número 
de 

atestados

Tipo de 
Afastamento

2018 2019

5 dias 29 145 36 180

4 dias 19 76 13 52

3 dias 41 123 117 0,95

2 dias 74 148 114 0,77

212 212 174 174 0,82

Total 375 704 637 0,85

1 dia

319

57

39

1,24

0,68

Total dias 
de 

afastamento

Número de 
atestados

Total dias 
de 

afastamento

Proporção 
número de 
atestados 
2018/2019

Fonte: Sigrh/UFSJ.

Quadro 22 - Número de afastamentos por dia/s na UFSJ - 2018 e 2019 - Licença Acompanhar Familiar

Número 
de 

atestados

Tipo de 
Afastamento

2018 2019

- - - -

- - - -

10 30 24 0,8

17 34 40 1,17

71 71 89 89 1,25

Total 98 135 153 1,19117

20

8

-

-

Total dias 
de 

afastamento

Número de 
atestados

Total dias 
de 

afastamento

Proporção 
número de 
atestados 
2018/2019

•  Digitalização do assentamento funcional (AFD) tem como aspecto complicador o número de servidores disponíveis para a 

conclusão dos trabalhos (apenas uma arquivista, um terceirizado e 3 estagiários) e o recente contingenciamento orçamentário 

impediu a contratação de empresa para finalização de tais procedimentos.

• Programas de Preparação para Aposentadoria e Acompanhamento de Doenças Crônicas e a criação de meios de valorização e 

reconhecimento de servidores por suas práticas e atuações administrativas, a fim de se criar um ambiente propício à inovação e 

à motivação.

5 dias

4 dias

3 dias

2 dias

1 dia
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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.

 • O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) foi aprovado por meio da Resolução nº 033, de 7 de 

novembro de 2016, e orienta o planejamento e a execução das ações de Tecnologia da Informação na UFSJ. Esse 

instrumento foi prorrogado e o novo PDTI (2019-2021) já se encontra em fase final de elaboração e será submetido à 

aprovação dos conselhos ainda no primeiro trimestre de 2020.

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 ao 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 
101operacionais 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. É constituído por dois setores: Setor de 

Desenvolvimento de Sistemas (Sedsi) e Setor de Internet e Redes (Setir)

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 serão resumidas algumas atividades.

 • Catálogo de Serviços (sendo elaborado).102

 •Central de Serviços: ponto único de contato entre os usuários e o Núcleo.

 •Gerenciamento de Incidentes: missão de restaurar os serviços o mais rápidopossível, minimizando os 

impactos negativos nas áreas de negócio. Os incidentes são gerenciados na Rede Nacional de Pesquisas (RNP). Em 

2019 foram registrados 2.348 incidentes, dos quais 2.324 foram solucionados, alcançando

uma taxa de solução de 98,98%.

 •Gerenciamento de Requisições: as requisições são gerenciadas pela ferramenta open source Redmine. No ano 

de 2019, foram registradas 3.012 requisições e 2.905 foram solucionadas, alcançando uma taxa de solução de 96,45%.

 •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 por meio de um ciclo

constante de acordos, monitoramento e relatórios.

 •Melhoria Contínua de Serviço: avaliar e melhorar a qualidade dos processos de gerenciamento de serviços 

de TI, proporcionando melhores serviços e maior satisfação dos usuários. Estão sendo testadas e implementadas 

ferramentas para a avaliação dos serviços prestados pelo NTInf.
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Montante de recursos aplicados em TI
 No ano de 2019, houve forte apoio da Administração 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 no valor aproximado de R$ 7.092.946,56.

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 e distribuição;

-  aquisição de microcomputadores para as unidades acadêmicas e administrativas, destaca-se a aquisição para 

os laboratórios de ensino de todos os campi, bem como a aquisição de workstation para atendimento às 

demandas dos laboratórios de alta performance computacional;

- instalação do gerador para o Data Center do CSA e Biotério;

-  aquisição de nobreaks e estabilizadores de energia para sustentar os equipamentos de TI e microinformática;

-  renovação de contrato com a empresa para suporte, manutenção e implantação dos sistemas SIG-UFRN;

-  aquisição de equipamentos de processamento e armazenamento para municiar o CDMAD com 

equipamentos de hiperconvergência;

-  aquisição da solução de rede wireless institucional;

- contratação de empresa jurídica para implantação de rede sem fio de alta performance;

-  ampliação da utilização dos serviços disponibilizados pela RNP;

-  aquisição de equipamento de certificação de fibra óptica;

-  aquisição de notebooks para atendimento de demandas administrativas e acadêmicas de mobilidade;

-  segmentação da rede nos Campi CCO, CAP e CSL.

Principais iniciativas – sistemas e projetos – e resultados na área de TI por cadeia de valor.

 Essas informações encontram-se detalhadas no Relatório de Planejamento Estratégico Setorial (PES 2019) 
103do Núcleo de Tecnologia da Informação . 

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 nº 

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 e 

Comunicação (2019-2021) que será submetido à aprovação do Conselho Universitário (Consu) até o primeiro 

semestre de 2020.

103  Informações detalhadas em: : https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/NTINF% 20RELATO RIO%20PES%20%202019.pdf.
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Principais desafios e ações futuras em TI
- Implantação do CDMAD (Centro de Dados Móvel de Alta Disponibilidade).

- Aquisição de gerador de energia para aumentar a disponibilidade do CDMAD.

- Implantação da solução de rede wireless institucional.

- 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.

- Contratação de empresa jurídica para manutenção nível 1 de microcomputadores e periféricos.

- Ampliar e acelerar a implantação do Sistema Acadêmico (Sigaa-UFRN).

- Aquisição de solução de antivírus de próxima geração para as unidades administrativas.

- 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).

- Implantar a solução de armazenamento do Acervo Digital.

- 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 contínua dos sistemas legados.

- Realizar a apropriação tecnológica dos sistemas SIG-UFRN.

- Renovar o Termo de Cooperação com a UFRN.

- Criação do Comitê de Segurança da Informação e Governança de Tecnologia da Informação.

- Aprimorar e expandir o Plano de Capacitação do NTInf.

- Criação do Plano de Segurança da Informação (PSI-UFSJ).

- Criação de uma área de compras de TIC.

- Renovação de licenciamentos e garantias de hardware e software.
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Informações orçamentárias, 
financeiras e contábeis
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ESTRUTURA DA CONTABILIDADE NA UFSJ
O setor de contabilidade da UFSJ pertencente à Divisão de Contabilidade e Finanças, que por sua vez está na 

Pró-reitoria de Administração, é composto de um contador, dois técnicos em contabilidade e três assistentes em 

administração. As competências e responsabilidades do referido setor são: 

I -  acompanhar a legislação pertinente às NBCT SP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público; 

II –  acompanhar a legislação tributária; 

III –  acompanhar, emitir e arquivar as mensagens veiculadas através do SIAFI (Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal), relativas aos procedimentos contábeis e tributários; 

IV –  apurar os tributos devidos nas Notas Fiscais, ou documentos correlatos, conforme legislação em vigor;

V –  preparar e enviar declarações ao fisco, órgãos competentes e contribuintes;

VI –  preparar e enviar a DIRF PJ (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Jurídica) à SRF;

VII –  Acompanhar e atualizar as Certidões Negativas da UFSJ relativas aos Débitos Tributários da União, 

Débitos Tributários do Estado, Débitos Tributários do Município e Débitos Tributários Trabalhistas;

VIII –  registrar no SIAFI os atos e fatos contábeis ocorridos no âmbito da UFSJ;

IX –  acompanhar a execução dos atos e fatos contábeis registrados no SIAFI; 

X –  verificar a conformidade documental relativa aos registros no SIAFI e emitir o relatório correspondente 

para o auxílio da Conformidade de Gestão;

XI –  Conciliar os saldos das contas do ativo permanente do SIAFI com os inventários apresentados pelos 

Setor de Patrimônio e Setor de Almoxarifado, orientando e registrando as regularizações contábeis, 

caso necessário;

XII –  acompanhar a regularização dos registros contábeis no SIAFI relativos à arrecadação das receitas 

através das Guias de Arrecadação da União – GRU. 

XIII –  acompanhar o Auditor de Rotinas Contábeis do SIAFI realizando a regularização das inconsistências e 

restrições apontadas relativas aos registros da execução orçamentária e financeira no SIAFI;

XIV –  acompanhar, através do Balancete Contábil, as contas que compõem as Demonstrações Contábeis, ou 

seja, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Balanço 

Orçamentário, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio 

Líquido, realizando as regularizações necessárias; 

XV –  registrar mensalmente a Conformidade Contábil no SIAFI; 

XVI –  acompanhar as inconsistências e restrições contábeis registradas mensalmente na Conformidade 

Contábil de Órgão Superior (MEC), realizando as respectivas regularizações; 

XVII –  elaborar as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, anexando-as no SIAFI Web;

XVIII – elaborar os anexos contábeis que compõem a Prestação de Contas Anual;

IX –  elaborar os relatórios gerenciais relativos aos atos e fatos contábeis;

XX –  registrar no SIAFI e SIASG(Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) as Notas de 

Empenho referentes à execução do orçamento anual.

XXI –  enviar cópia digital das Notas de Empenhos aos setores e fornecedores, quando necessário.

Nomes / Cargo / Período de Atuação dos responsáveis pela contabilidade:
As demonstrações contábeis e notas explicativas são de responsabilidade da Administração. (item 3.4.1 da 

Macrofunção 02.03.15 da Coordenação Geral de Contabilidade da União / STN)

Os gestores e os profissionais de contabilidade são conjuntamente responsáveis pela conformidade das 

demonstrações contábeis. Os gestores por praticarem os atos e fatos que promovem impacto nessas demonstrações 

e os profissionais de contabilidade por analisarem as informações e proporem as soluções para corrigirem eventuais 

inconsistências. (item 3.4.2 da Macrofunção 02.03.15 da Coordenação Geral de Contabilidade da União / STN)

Gestores: 
Nome: Sérgio Augusto Araujo da Gama Cerqueira

Cargo: Reitor e Ordenador de Despesas

Período da atuação: 04/05/2016 a 
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Nome: Vera Lúcia Meneghini Vale

Cargo: Pro-reitora de Administração e Sub-ordenadora de Despesas

Período de atuação: 02/06/2016 a 08/05/2020 – Portaria da UFSJ nº 392 de 02/06/2016

Nome: Gustavo Melo Silva

Cargo: Pro-reitor de Planejamento e Sub-Ordenador de Despesas

Período de atuação: 02/06/2016 a 08/05/2020 – Portaria da UFSJ nº 392 de 02/06/2016 e Portaria 661 de 

01/09/2016. 

Profissionais da Contabilidade:
Nome: Ana Alice de Resende 

Cargo: Diretora da Divisão de Contabilidade e Finanças 

Período de atuação: 17/06/2016 a 08/05/2020 – Portaria UFSJ nº 430 de 16/06/2016

Nome: Paulo Jorge Procópio Júnior

Cargo: Chefe do Setor de Contabilidade

Período de Atuação: 01/09/2016 a (data indeterminada.) - Portaria UFSJ n° 648 de 31/08/2016.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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 oriundos da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN). 
104As 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. Os 

balanços, demonstrações contábeis e notas explicativas completas encontram-se no link 

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/difin/NotasExplicativasPagina.pdf.

 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS
Balanço Patrimonial
Imobilizado 

Em 31 de dezembro de 2019, a Universidade Federal de São João del-Rei apresentou um saldo de R$ 

770.698.171,54 relacionados a imobilizado. De acordo com a análise horizontal no balanço, verifica-se que o 

aumento de 16,85% ocorreu devido aos lançamentos efetuados no Siafi, no qual foram dadas baixas da conta obras 

em andamento, incorporando-as ao imobilizado.

 104 Esta seção apresenta as informações orçamentárias, financeiras e contábeis de forma reduzida, por se tratar de um relato integrado. O documento completo, oficial 

e original, elaborado pela Divisão Financeira da UFSJ, contendo as notas explicativas, foi devidamente anexado no Siafi no mês de janeiro de 2020, no prazo estipulado 

pelo MEC.

Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
109



Nas tabelas a seguir, são apresentadas a composição do subgrupo imobilizado, para os exercícios de 2019 e 

2018, por meio dos seus bens móveis e imóveis. 

Bens Móveis 
Os Bens Móveis da Universidade em 31 de dezembro de 2019 totalizavam R$ 105.944.056,84s (sem contar a 

depreciação), já considerando o valor depreciado de R$ 67.945.744,40, um aumento de acordo com a análise 

horizontal de 7,06%, e estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme detalhado na QUADRO 23. 

Os itens que mais se destacam, com 68,80% 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 4,38, ocorrida em Veículos, explica-se, principalmente, pela aquisição de vários 

veículos, como Ford Ka Sedan e 3 Vans, adquiridos para utilização no dia a dia da Universidade. 

A variação positiva de 22,93, ocorrida nos bens de informática, explica-se pela aquisição de várias suítes e 

servidores, bem como estações dedicadas interligando todos os campi da Universidade, melhorando, assim, o 

tráfego e armazenamento das Informações do Sipac e demais sistemas da Universidade e para implantação do SEI.

Foi realizada no segundo trimestre a adequação do Siafi com o Sipac, sistema de controle interno do 

Patrimônio da Universidade, da Depreciação Acumulada, do qual se fez necessária a baixa e a reincorporação de 

bens como se fossem doações para a adequação da Depreciação, pois a partir do segundo trimestre não existem 

mais diferenças entre os dois sistemas.

Foi realizada uma baixa no segundo bimestre no valor R$459.680,40, que estava lançado na conta bens de 

terceiros, devido a um lançamento equivocado no exercício de 2017 por meio da NP 2017NP000816, o que 

ocasionou uma variação patrimonial diminutiva em Perdas Involuntárias de Bens Móveis em abril no mencionado 

valor.

QUADRO 23 - Bens Móveis - Composição UFSJ

Mês Lançamento 014/2019 014/2018

CCon - Item (6) Saldo - R$ (Conta  Saldo - R$ (Conta  AV AH
Contábil) Contábil)

Máquinas, Aparelhos, 
Equipamentos e 
Ferramentas 46.744.705,48 46.029.042,70 68,80 1,55

 29.655.145,27 24.124.145,57 43,65 22,93Bens de Informática

 10.955.919,48 10.608.357,21 16,12 3,28Móveis e Utensílios

Material Cultural, 
Educacional e de Comunicação 6.988.677,48 6.833.335,67 10,29 2,27

 5.782.715,04 5.540.136,74 8,51 4,38Veículos

Semoventes e Equipamentos 
de Montaria 34.650,00 34.650,00 0,05 0,00

 5.782.244,09 5.785.298,30 8,51 (0,05)Demais Bens Móveis

Depreciação/Amortização 
Acumulada (37.998.312,44) (34.637.708,83) (55,92) 9,70

 67.945.744,40 64.317.257,36 100,00 5,64Total

Fonte: Tesouro Gerencial, 2019.
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Bens Imóveis 
Os bens imóveis da Universidade totalizam em 31 de dezembro de 2019 o saldo de 703.729.543,58 (sem levar em 

conta a depreciação) e 702.752.427,14 milhões incluindo o valor já depreciado até o exercício, e estão distribuídos 

em várias contas contábeis, conforme demonstrado no QUADRO 24. 

O item mais relevante da composição dos bens imóveis da Universidade estão no grupo bens de uso especial, seguido 

de obras em andamento, o primeiro tem demonstrado seu desdobramento no QUADRO 24.

Os bens de uso especial correspondem a 97,79% de todos os bens imóveis reconhecidos contabilmente no Balanço 

Patrimonial da Universidade, perfazendo o montante conforme o QUADRO 24 em 31 de dezembro de 2019.

QUADRO 24 - Bens Imóveis - Composição UFSJ

Mês Lançamento 014/2019 014/2018

Ccon - Item (6) Saldo - R$ (Conta  Saldo - R$ (Conta  AV AH
Contábil) Contábil)

Bens de Uso Especial 687.243.827,59 584.455.160,35 97,79 17,59

Bens Imóveis em Andamento 16.485.715,99 11.500.922,49 2,35 43,34

Deprec./Acum./Amort. 

Acumulada - Bens Imóveis (977.116,44) (718.312,72) (0,14) 36,03

Total 702.752.427,14 595.237.770,12 100,00 18,06

Fonte: Tesouro Gerencial, 2019.

Intangível 
Em 31 de dezembro de 2019, a Universidade apresentou um saldo de R$ 1.415.395,22 relacionados a 

intangível, sem considerar sua amortização, e R$ 1.227.561,80, considerando o valor amortizado no exercício.

No QUADRO 25, é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para os exercícios de 2019 e 2018. 

No item intangível, destaca-se o subgrupo software com vida útil indefinida, o qual perfaz o montante de 

98,46% do total. 

Foram iniciados no decorrer do exercício os lançamentos inerentes à amortização do intangível, conforme 

definido pela implantação de procedimentos contábeis, obrigando os lançamentos no exercício de 2019.

QUADRO 25 - Intangível – Composição UFSJ

Mês Lançamento 014/2019 014/2018
 

Conta Contábil Saldo - R$ (Conta  Saldo - R$ (Conta  AV AH
Contábil) Contábil) 

Software com  1.393.639,22 1.281.963,22 98,46 8,71

Vida Útil Indefinida 

Marcas, Direitos, 

 Patentes - Vida 

Útil Indefinida 21.756,00 21.756,00 1,54 0,00

Amortização 

Acumulada (187.833,42) (13,27) 

TOTAL 1.415.395,22 1.303.719,22 100,00 8,57

UG Executora

154069       UFSJ

Fonte: Tesouro Gerencial, 2019.
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Caixa e Equivalente de Caixa
Em 31 de dezembro de 2019, verificamos, de acordo com a análise horizontal, que houve um acréscimo de 

0,98% em relação ao exercício de 2018, isso ocorreu devido ao saldo na conta Limite de Saque c/ Vinc. Pagamento – 

Ordem de Pagamento – OFSS, quando se pode verificar que F 8100000000 310 – pagamento pessoal – perfaz o 

montante de R$ 20.820.566,43.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Em 31 de dezembro de 2019, verificou-se, de acordo com a análise horizontal, um acréscimo de 285% com 

relação ao exercício anterior. Essa conta encontra-se com um valor elevado devido aos adiantamentos realizados 

com relação à folha de pagamento, como Adiantamento de Férias e 13º, que serão baixados no decorrer do exercício 

e os Adiantamentos de Termos de Execução Descentralizada, que perfazem o montante de R$ 16.115.494,50.

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.

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Em 31 de dezembro de 2019, verificou-se que, de acordo com a análise horizontal, houve um acréscimo de 

4,78% com relação ao exercício de 2018, essa conta equivale à apropriação da folha de pagamento e seus encargos.

Demais Obrigações a Curto Prazo
Em 31 de dezembro de 2019, verificou-se no balanço, de acordo com a análise horizontal desse passivo, um 

aumento expressivo com relação ao exercício de 2018 em cerca de 1.388,77%, isso ocorreu devido aos valores 

lançados na conta Consignações e principalmente na conta Transferências Financeiras a Comprovar (TED) no valor 

de R $ 19.369.381,46, sendo feita a apropriação destas, que serão baixadas no decorrer do próximo exercício. 

Fornecedores e Credores nacionais 
Em 31 de dezembro de 2019, a Universidade apresentou o montante de R$ 6.999,96 de credores 

(fornecedores) em curto prazo, sendo todo esse montante de fornecedores nacionais. Houve um decréscimo 

considerável com relação ao exercício de 2018, de acordo com a análise horizontal de 96,40%, pois, no exercício de 

2019, praticamente tudo que foi liquidado antes do encerramento do exercício foi enviado como recurso financeiro 

para o pagamento no próprio exercício.

Obrigações Contratuais 
Em 31 de dezembro de 2019, a Universidade apresentou um saldo de R$ 53.925.550,05 referentes a 

obrigações contratuais do exercício de 2019 a serem executadas no próximo exercício. No QUADRO 26, estão 

segregadas essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos. 

A maior parte das obrigações é referente aos serviços assumidos pela Universidade nos exercícios anteriores a 

2019 até futuros exercícios onde se encerrarão os contratos.
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Conta Contábil

Fonte: Tesouro Gerencial, 2019 

Mês Lançamento 014/2019 014/2018

CCon - Título (4) Saldo - R$ (Conta  Saldo - R$ (Conta  AV AH
Contábil) Contábil) 

211110300 Pessoal a pagar  237.008,35 98.149,97 38,56 141,48

(férias)

211110200 Pessoal a pagar 377.588,61  - 61,44 0,00

(13º salário)

Total 614.596,96 98.149,97 100,00 0,00

QUADRO 26 - Obrigações Contratuais - Composição UFSJ

Mês Lançamento 014/2019 014/2018

 Obrigações Contratuais Saldo - R$ (Conta  Saldo - R$ (Conta AV AH
Contábil) Contábil) 

Fornecimento de Bens 2.076.645,04 395.884,58 3,85 424,56

Serviços 51.848.905,01 44.057.229,32 96,15 17,69

Total 53.925.550,05 44.453.113,90 100,00 21,31

Provisões 
Em 31de dezembro de 2019, foram incluídos pela STN duas provisões, sendo uma em curto e outra em longo prazo. 

A primeira por meio da NS nº 2.456, de 27 de dezembro, registro de valores precatórios a pagar em 2020, conforme 

orientação da Seana/Dicoc nº 9.080.715 e informação da Dicaj 9525140?SEI 002370 4-69.2019.4.01.8000; a 

segunda por meio da NS nº 2.589, registro de valores precatórios – Pessoal – a pagar em 2021 – Longo prazo, 

conforme orientação da Seana/Dicoc nº 9.080.715 e informação da Dicaj 9525177-?SEI 0023704-

69.2019.4.01.8000 – Ano 2021, como pode ser visto no QUADRO 27.

QUADRO 27 - Provisões composição da UFSJ

Fonte: Tesouro Gerencial, 2019.

Patrimônio Líquido - Ajustes de Exercícios Anteriores 
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 fim do 

exercício de 2019 um saldo credor de R$ 25.992,13, correspondendo aos ajustes realizados 

segundo orientações dos órgãos técnicos para o devido acerto na referida conta até o presente 

exercício.

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Transferências e Delegações Recebidas

Conforme já mencionado nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial e Balanço 

Orçamentário, a Demonstração da Varição Patrimonial (DVP) aumentativa, que é a principal 

fonte de arrecadação da Universidade, é, exatamente, as Transferências Recebidas, que nada 

mais é do que os repasses efetuados pelo Governo Federal para que a Universidade pague as suas 

despesas que foram empenhadas e liquidadas. Elas representam 74,29% do montante geral das 
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VPA e podemos observar que houve um pequeno aumento de 12,94% até o encerramento de 

2019, em comparação ao mesmo período de 2018. Como já demonstrado no Balanço 

Orçamentário, houve um aumento do empenhamento das despesas.

A Valorização e Ganhos com a porcentagem de 479.980,56% ocorreu devido à 

incorporação das obras em andamento no decorrer do exercício, como exemplificado na nota do 

balanço patrimonial, ocasionando esse aumento expressivo com relação ao exercício anterior. 

Ocorreu também devido ao acerto realizado entre o Siafi e o Sipac na conta Depreciação 

Acumulada, como demonstrado no balanço patrimonial, o que ocasionou uma alteração na VPD, 

que em conjunto com a apropriação de ativos de UG descentralizadora de passivo na UG 

recebedora de TED, a Desvalorização e Perda de Ativos em 45,55% em relação ao exercício de 

2018 e também à baixa efetuada na conta bens em poder de terceiros.

QUADRO 28 - Resultado da demonstração da variação patrimonial na UFSJ em 2019

 Variação Patrimonial Dez./19 Dez./18 AH AV - 12/19

 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 504.841.931,08 332.978.371,01 51,61 100,00

 Impostos, taxas e contribuições de melhoria - - - 0,00

 Contribuições - - - 0,00

 Exploração e venda de bens, serviços e direitos 522.474,13 565.933,50 -7,68 0,10
 
 Variações patrimoniais aumentativas financeiras 19.841,87 232.071,45 -91,45 -

 Transferências e delegações recebidas 375.033.300,99 332.072.636,44 12,94 74,29

 Valorização e ganhos c/ ativos e
  desincorporação de passivos 129.181.949,28 26.908,39 479.980,56 25,59

 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 84.364,81 80.821,23 4,38 0,02

 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 396.720.438,29 345.889.335,15 14,70 100,00

 Pessoal e encargos 248.044.706,97 231.914.103,13 6,96 62,52

 Benefícios previdenciários e assistenciais 35.783.695,58 31.290.904,13 14,36 9,02
 
 Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 44.859.947,56 46.578.711,92 -3,69 11,31

 Variações patrimoniais diminutivas financeiras 11.612,84 18.407,00 -36,91 -

 Transferências e delegações concedidas 21.894.822,83 3.188.384,24 586,71 5,52

 Desvalorização e perda de ativos e
  incorporação de passivos 31.580.900,26 21.698.055,18 45,55 7,96

 Tributárias 284.359,86 222.178,82 27,99 0,07
 
 Custo - mercadorias, produtos vendidos e 
 dos serviços prestados - - - -

 Outras variações patrimoniais diminutivas 14.260.392,39 10.978.650,73 29,89 3,59

 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 108.121.492,79 -12.911.024,14 737,43 -  

Fonte: Siafi, 2019 e 2018.
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Intangível 
Até o fechamento deste relatório, não houve mudanças ou lançamentos que impactassem esse balanço, não 

ocasionando nem VPA nem VPD, ressaltando a amortização que será feita a partir do 3º Trimestre.

QUADRO 29 - Intangíveis na UFSJ

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018 AV AH

Intangível 1.227.561,80 1.303.719,22 100 -5,84

Softwares Consolidado 1.205.805,80 1.281.963,22 98,23 -5,94

Softwares 1.393.639,22 1.281.963,22 113,53 4,03

(-) Amortização Acumulada de Softwares -187.833,42 - -15,30 -

(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - - - -

Marcas, Direitos e Patentes Industriais Consolidado  21.756,00 21.756,00 1,77 -

Marcas, Direitos e Patentes Industriais 21.756,00 21.756,00 1,77 -

(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais - - - -

(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas - - - -

Fonte: Siafi, 2019 e 2018.

Fornecedores e Credores nacionais 
No período inerente a esta Nota Explicativa, a Universidade estava com o saldo na conta fornecedores de curto 

prazo (balanço patrimonial) no valor de R$ 6.999,96. A contrapartida desse registro foi realizada no item Variações 

Patrimoniais Diminutivas – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, conforme detalhado no QUADRO 30.

QUADRO 30 - Distribuição entre os Credores e Fornecedores nacionais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 31/12/2019 31/12/2018 AV-12/19 AH

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 44.859.947,56 46.578.711,92 100 -3,69

Uso de Material de Consumo 1.934.942,05 1.668.859,14 4,31 15,94

Serviços 34.852.302,10 38.639.494,25 77,69 -9,80

Depreciação, Amortização e Exaustão 8.072.703.41 6.270.358,53 18,00 28,74

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Receitas 

Até o dia 31 de dezembro de 2019, a Universidade arrecadou de receita orçamentária o montante de R$ 

543.355,79, enquanto executou (empenhou) de despesas orçamentárias o montante de R$ 350.135.347,53, 

ocasionando um deficit orçamentário, segundo o balanço, de R$ 349.591.991,74. 

Esse deficit 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, encontraremos o montante em transferências financeiras recebidas até o mês de dezembro de 

R$ 370.742.418,02, o que traria não um deficit orçamentário, e sim um superavit orçamentário de R$ 

21.150.426,28 (não levando em conta os restos a pagar). O valor para o quarto trimestre, com relação ao deficit, 

apresenta-se elevado, isso devido às transferências financeiras serem feitas mensalmente de acordo com as despesas 

Fonte: Siafi, 2019 e 2018.
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liquidadas, não levando em conta o montante dos empenhos estimativos, que são feitos no início do exercício, 

quando esses passam a ser restos a pagar, como acontece no fim de cada exercício.

Pela análise da QUADRO 31, as despesas empenhadas (R$ 350.135.347,53) alcançaram 99,13% do total da 

Dotação Atualizada (R$ 353.185.302). 

Podemos verificar que a execução das Despesas de Capital estão maiores que a previsão atualizada em R$ 

4.484.273,98, isso ocorreu devido às emendas parlamentares encaminhadas para a Universidade por meio de TED 

não serem computadas na atualização do orçamento.

QUADRO 31 - Receitas e Despesas da UFSJ por Categoria econômica 

Categoria Econômica Previsão / Fixação Realização / Execução Real/Exec (%) AV

Receitas Correntes  668.959,00 543.355,79 81,22  69,36

Receitas de Capital  295.508,00 0,00 0,00  30,64 

Total das Receitas  964.467,00 543.355,79 81,22 100,00 

Despesas Correntes  346.945.972,00 339.411.743,55 97,82 92,41

Despesas de Capital   6.239.330,00 10.723.603,98 171,87 7,59

Total das Despesas  353.185.302,00 350.135.347,53 99,13 100,00 

Superávit/(Déficit)  - (349.591.991,74) 0,00  0,00 

Despesas 
Analisando o total das despesas empenhadas em relação à dotação atualizada, foram executadas até o mês 

de dezembro 97,82% das Despesas Correntes, e das Despesas de Capital 171,87%. As despesas correntes foram 

executadas praticamente em sua totalidade, apesar de as despesas de capital terem ultrapassado muito a dotação 

atualizada, já explicado o motivo anteriormente. Se levarmos em consideração a dotação de capital inicial, foram 

executados apenas 38,59% do orçamento, desconsiderando as emendas parlamentares, esse percentual diminui 

mais ainda, pois podemos verificar a diminuição dos investimentos por parte do Governo Federal nas Universidades. 

QUADRO 32 -Despesas Fixadas e Empenhadas por Grupo – Composição UFSJ em 2019 

Fonte: SIAFI, 2019.

Grupo de Despesa Dotação  Despesas % DESP EMP/DOT  COMPOSIÇÃO 
Atualizada Empenhadas ATUAL  (EMP)/(DOT)

1. Pessoal e Enc. Sociais 279.043.527,00 268.835.469,17 96,34 77,48

2. Juros e Encargos Dívida - – - -

3. Outras Desp. Correntes 67.902.445,00 70.576.274,38 103,93 22,52

Subtotal Desp. Correntes  346.945.972,00 339.411.743,55 97,82 100

4. Investimentos 6.239.330,00 10.723.603,98 171,87 100

5. Inversões Financeiras - - - -

6 .Amortização Dívida  - – - - 

Subtotal Desp. Capital  6.239.330,00 10.723.603,98 171,87 100

9. Reserva Contingência - - - -

Total  353.185.302,00 350.135.347,53 99,13 -

Fonte: Siafi, 2019
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O QUADRO 32 informa que o principal montante de gastos empenhados se encontram no grupo pessoal e 

encargos. Os investimentos ainda não foram executados em sua maioria. 

Restos a Pagar 
Os cancelamentos dos restos a pagar foram executados depois da solicitação da contabilidade aos demais 

setores, os quais fizeram um real levantamento da necessidade de se manter a inscrição dos referidos. Em seguida à 

resposta e autorização dos setores responsáveis pelos restos, foram feitos os cancelamentos, pois foi detectado que 

não seria possível mais a execução destes devido aos serviços não terem sido prestados ou executados.

QUADRO 33 - Execução de RPNP na UFSJ/2019 por grupo de despesa 

-1 -2 -3 -4 (5) = AV (4) /(3)

RPNP  RPNP  RPNP   RPNP (%)
(Inscritos +   Cancelados (Inscritos –   
Reinscritos) Cancelados) Liquidados  

 Pessoal e Encargos Sociais 0 0 0 0 0

 Outras Despesas Correntes  23.674.426,83 1.227.499,66 22.446.927,17 19.082.875,75 65,60

 Investimentos  10.887.835,84 194.140,44 10.693.695,40 10.497.754,84 34,40

 Inversões Financeiras  0 0 0 0 0

 TOTAL  34.562.262,67 1.421.640,10 33.140.622,57 29.580.630,59 100

Grupo de Despesa 

No QUADRO 33  são apresentados os restos a pagar de acordo com o grupo de despesa, salientado que a 

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. 

NOTA EXPLICATIVA BALANÇO FINANCEIRO
Os ingressos e os dispêndios ocorridos até dezembro de 2019 são apresentados nas tabelas seguintes. Verifica-se 

que as despesas orçamentárias tiveram um pequeno acréscimo de 4,32%; já as receitas orçamentárias, um 

decréscimo de -40,01%, mas observando apenas as transferências financeiras recebidas, houve um aumento de 

12,00% com relação ao exercício de 2018. 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 decréscimo de 1,44%, já que houve um aumento 

considerável nas Despesas Extraorçamentárias de 82,90%, mas, analisando apenas o exercício de 2019, o 

recebimento cobre as despesas.

QUADRO 34 - Ingressos de Recursos financeiros na UFSJ 

INGRESSOS dez/19 dez/18 AH (%) 

Receitas Orçamentárias  543.355,79 905.814,21 -40,01

Transferências Financeiras Recebidas  370.742.418,02 331.013.371,59 12,00

Recebimentos Extraorçamentários  50.844.336,91 51.589.483,14 -1,44

Saldo do Exercício Anterior: Caixa e Equivalentes de Caixa  21.855.829,68 4.509.121,57 384,70

TOTAL  443.985.940,40 388.017.790,51 14,42

Fonte: Tesouro Gerencial, 2019.

Fonte: SIAFI, 2019 e 2018
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DISPÊNDIOS dez/19 dez/18 AH (%)

Despesas Orçamentárias  350.135.347,53 335.633.932,47 4,32

Transferências Financeiras Concedidas  21.676.030,70 3.132.912,84 591,88

Despesas Extraorçamentárias  50.104.852,78 27.395.115,52 82,90

Saldo para o Exercício Seguinte: Caixa e Equivalentes de Caixa  22.069.709,39 21.855.829,68 0,98

TOTAL  443.985.940,40 388.017.790,51 14,42

QUADRO 35 - Distribuição dos Dispêndios na UFSJ 

O resultado financeiro até dezembro de 2019 está deficitário em R$ 213.879,71. O principal motivo do deficit 

ocorreu devido às transferências financeiras e aos recebimentos orçamentários terem sido menores do que as 

Despesas empenhadas e pagas, conforme demonstrado por meio das duas metodologias utilizadas nas QUADRO 36 

e 37. Mas verifica-SE que em relação ao exercício de 2018, o deficit diminuiu consideravelmente.

QUADRO 36 - Resultado Financeiro UFSJ – Metodologia 1 

Fonte: SIAFI, 2019 e 2018

(+) INGRESSOS dez/19 dez/18 AH

Receitas Orçamentárias  543.355,79 905.814,21 -40,01

Transferências Financeiras Recebidas  370.742.418,02 331.013.371,59 12,00

Recebimentos Extra orçamentários  50.844.336,91 51.589.483,14 -1,44

(-) DISPÊNDIOS dez/19 dez/18

Despesas Orçamentárias  350.135.347,53 335.633.932,47 4,32

Transferências Financeiras Concedidas  21.676.030,70 3.132.912,84 591,88

Despesas Extra orçamentárias  50.104.852,78 27.395.115,52 82,90

(=) Resultado Financeiro  -213.879,71 -17.346.708,11 8.010,49

QUADRO 37 - Resultado Financeiro UFSJ – Metodologia 2

Dispêndios 2019 2018 AH

(+) Saldo para o Exercício Seguinte: Caixa e Equivalentes de Caixa  22.069.709,39 21.855.829,68 0,98

Ingressos 

(-) Saldo do Exercício Anterior: Caixa e Equivalentes de Caixa  21.855.829,68 4.509.121,57 384,70

(=) Resultado Financeiro  -213.879,71 -17.346.708,11 8.010,49

Fonte: Siafi, 2019 e 2018.

Observa-se, como já mencionado nas notas do Balaço Orçamentário, que o maior grupo de ingressos, ou seja, 

de recebimentos de receitas, é oriundo das transferências financeiras recebidas, perfazendo um total de R$ 

370.742.418,02, um aumento de 12,00% em relação ao exercício de 2018. 

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
Em função da adoção do princípio da unidade de caixa (Conta Única), a geração líquida de caixa e 

equivalentes de caixa da DFC corresponde ao resultado financeiro apurado no BF. Portanto, até o mês de dezembro 

de 2019, a geração líquida de caixa foi negativa em R$ 213.879,71, apresentando um acréscimo positivo de cerca de 

8.010,49% em relação ao exercício de 2018, conforme demonstrado na QUADRO 38.

Fonte: Siafi, 2019 e 2018
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QUADRO  38- Geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa na UFSJ - Saldo Inicial e Final

Resultado Financeiro BF x DFC Dez/19 Dez/18 AH (%)

Caixa e equivalente de caixa final (ex. seguinte)  22.069.709,39 21.855.829,68 0,98

Caixa e equivalentes de caixa inicial(ex.anterior)  21.855.829,68 4.509.121,57 384,70

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa  213.879,71 -17.346.708,11 8.010,49

 Adiante, são apresentadas as atividades que contribuíram para o aumento da formação de caixa. Verificamos que a 

Atividade das Operações contribuiu para o superavit gerado neste período.

QUADRO 39 - Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa na UFSJ – Atividades 

Fonte: SIAFI, 2019 e 2018.

)Atividades Dez/19 Dez/18 AH (%

Fluxos de Caixa das Atividades das Operações  12.900.494,90 26.607.086,07 (51,51)

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento  (12.686.615,19) (9.260.377,96) 37,00

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento  0,00 0,00

Total  213.879,71 17.346.708,11 8.010,49

Fonte: SIAFI, 2019 e 2018.
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8. ANEXOS E APÊNDICES

QUADRO 40 - Áreas estratégicas da gestão

Áreas/ Subunidades Competências estratégicas Titular  Cargo  Período de
  Estratégicas  atuação  

Reitoria

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

Compete a Vice-Reitoria substituir a Reitoria nas suas 
ausências ou impedimentos, colaborar com a 
administração da Univers idade, a lém de 
desempenhar as tarefas  delegadas pela Reitoria.

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 ,  v i sando à  d i fusão 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, 
a s se s so r i a s  e  consu l to r i a s ,  v i s ando  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.

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.

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 Sérgio 
Augusto Araújo da 
Gama Cerqueira

Valdir Mano

Professor Lincoln 
Cardoso Brandão

Professora Stella Maris 
Resende

Professor André Luiz 
Mota

Professor André Batista 
de Negreiros

Professor Ivan 
Vasconcelos Figueiredo

Professor Gustavo Melo 
Silva

Técnica administrativa 
Vera Lúcia Meneghini 
Vale

Técnica Administrativa 
Geunice Tinoco Scola

Técnica Administrativa 
Josiane Nogueira 

Reitor  01/01/2019  
a 31/12/2019

Vice-Reitor 01/01/2019 
a 31/12/2019

Pró-Reitor de Ensino  01/01/2019
 de Graduação  a 31/12/2019

Pró-Reitora Adjunta 01/01/2019
de Ensino de  a 31/12/2019
Graduação

 Pró-Reitor de  01/01/2019
Pesquisa e  a 31/12/2019
Pós-Graduação 

Pró-Reitor Adjunto 01/01/2019
de Pesquisa e a 31/12/2019
 Pós-Graduação 

Pró-Reitor de  01/01/2019
Extensão e Assuntos a 31/12/2019
 Comunitários 

Pró-Reitor de  01/01/2019
Planejamento e  a 31/12/2019
Desenvolvimento 

Pró-Reitora de  01/01/2019 a
Administração 31/12/2019

Pró-Reitora de  01/01/2019
Gestão e  a 31/12/2019
Desenvolvimento 
de Pessoas

Pró-Reitora de  01/01/2019 
Assuntos Estudantis a 31/12/2019

Pró-Reitoria de Ensino

de Graduação (PROEN)

Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação (PROPE)

Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos 

Comunitários (PROEX)

Pró-Reitoria de 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

(PPLAN)

Pró-Reitoria de 

Administração  

(PROAD)

Pró-Reitoria de Gestão 

e Desenvolvimento de 

Pessoas  (PROGP)

Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis  

(PROAE)

Fonte: Progp/UFSJ
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QUADRO 41 - Quantitativos de servidores técnico administrativos por cargo (2016 - 2019)

 Cargo 2016 2019 Diferença

Administrador 9 10 1

Analista de Tecnologia da Informação 12 12 -

Arquiteto e Urbanista 1 1 -

Arquivista - 1 1
 
Ascensorista 2 1 -1

Assistente de Laboratório 4 3 -1

Assistente em Administração 233 228 -5

Assistente Social 7 7 -

Auxiliar em Administração 38 30 -8

Auxiliar de Agropecuária 1 1 -

Auxiliar de Enfermagem 4 2 -2

Auxiliar de Laboratório 4 3 -1

Auxiliar de Microfilmagem 1 1 -
 
Bibliotecário-Documentalista 1 1 -

Biólogo 2 2 -

Bombeiro Hidráulico 1 - -1

Cenotécnico 1 1 -

Confeccionador de Instrumentos Musicais 1 1 -

Contador 2 2 -

Costureiro de Espetáculo-Cenário 1 1 -

Desenhista-Projetista 1 1 -

Diagramador 1 1 -

Economista - 1 1

Editor de Publicações 1 1 -

Eletricista 1 1 -

Enfermeiro-Área 2 2 -

Engenheiro de Segurança do Trabalho 1 1 -

Engenheiro-Área 4 4 -

Historiador 1 1 -

Jornalista 4 5 1

Médico Veterinário 1 1 -

Médico-Área 4 7 3

Motociclista 1 1 -

Motorista 2 - -2
 
Músico 2 2 -
 
Nutricionista-Habilitação 1 1 -

Operador de Luz 1 1 -

Operador de Máquina Fotocompositor 2 2 -
 
Operador de Máquina Copiadora 2 2 -

Pedagogo-Área 1 1 -

Pedreiro 1 1 -

Pintor-Área 1 1 -

Porteiro 3 2 -1
 
Programador Visual 1 1 -

Psicólogo-Área 4 5 1

Continua
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Relações Públicas 1 1 -

Restaurador-Área 1 1 -

Revisor de Textos 2 1 -1
 
Secretário-Executivo 3 3 -

Servente de Limpeza 10 6 -4

Servente de Obras 1 - -1

Sonoplasta 1 1 -

Técnico de Tecnologia da Informação 15 17 2

Técnico em Eletroeletrônica 1 1 -
 
Técnico em Segurança do Trabalho 3  3 -

Técnico de Laboratório-Área 80 86  6

Técnico em Agropecuária 3 3 -

Técnico em Artes Gráficas 6 5 -1

Técnico em Assuntos Educacionais 8 7 -1

Técnico em Contabilidade 4 5 1

Técnico em Eletrotécnica 1 1 -

Técnico em Secretariado 1 3 2

Telefonista 2 - -2

Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais 5 7 2

Vigilante 20 10 -10

Fonte:Progp/UFSJ

Continuação

Cargo 2016 2019 Diferença
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QUADRO 42 - Balanço orçamentário

Fonte: Proad/UFS

Fonte: Proad/UFS
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Fonte: Proad/UFS

QUADRO 43  - Balanço financeiro

QUADRO 44  - Demonstrações de fluxo de caixa
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Fonte: Proad/UFS

Fonte: Proad/UFS
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Fonte: Proad/UFS

Fonte: Proad/UFS

QUADRO45  - Balanço patrimonial 
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QUADRO  46  - Variações patrimoniais

Fonte: Proad/UFS

Fonte: Proad/UFS
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Fonte: Proad/UFS

Fonte: Proad/UFS

QUADRO 47  - Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
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