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INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto no art. 19 do Estatuto da UFSJ , enviamos para apreciação dos

Conselhos Diretor e Universitário desta Universidade o Relatório de Gestão referente ao Exercício

2009.

Atendendo ainda a uma demanda do Conselho Universitário, a P ró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento elaborou este relatório utilizando-se de uma linguagem menos técnica do que

utilizadas em anos anteriores. As informações referem -se à execução do orçamento,

contratações, obras e investimentos realizados.

Em 2009, a UFSJ ofereceu 48 cursos de graduação presencia l, 8 programas de pós-graduação

em nível de mestrado. Contou com 336 servidores técnico-Administrativos, 482 docentes, 5.095

alunos matriculados e distribuídos em seis campi, três em São João del-Rei, um em Divinópolis,

um em Ouro Branco e outro em Sete Lagoas. Além do quadro efetivo de pessoal, ainda tivemos

uma equipe de terceirizados que contribu íram muito para o funcionamento de nossas at ividades.

MISSÃO DA UFSJ

 “A UFSJ, guiada por interesses sociais amplos e comprometida com o desenvolvimento de sua

região de abrangência, tem a missão de produzir e difundir conhecimentos, articulando ensino,

pesquisa e extensão, proporcionando uma for mação profissional orientada por preceitos e valores

técnico-científicos, éticos e humanísticos.”

ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO

O Conselho Universitário por meio da Resolução nº. 003 de 26/02/2007 aprovou o novo

Organograma Institucional e Acadêmi co da instituição.  Posteriormente, foram aprovadas as

Resoluções que autorizaram a criação dos c ampi avançado do Alto Paraopeba e Centro-oeste

Dona Lindu; as que aprovaram as diretrizes gerais desses campi e a de criação da Diretoria de

cada Campus da UFSJ; bem como a que aprovou a criação de Coordenadorias de Curso e

Departamentos – do REUNI.
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CAMPI FORA DE SEDE:
1. Campus Alto Paraopeba

Diretoria: Diretor, Diretor-adjunto e Secretária Administrativa

2. Campus Centro-oeste Dona Lindu
Diretoria: Diretor, Diretor-adjunto e Secretária Administrativa

3. Campus Sete Lagoas

INSERÇÃO REGIONAL

A UFSJ tem um impacto significativo no estado de Minas Gerais. A sede está localizada na

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

Mesorregião ainda é composta por duas outras Microrregiões: a de Barbacena e a de Lavras.

O Campo das Vertentes se destaca pela produção de base artesanal tanto na área agrícola como

na de produtos têxteis, estanho, madeira e couro. Essa atividade en contra apoio no Campus

CTAN da UFSJ, por meio da Fazenda Experimental Risoleta Neves da EPAMIG e do Centro de

Tecnologia para Produção Artesanal.

A cidade de São João del-Rei possui empresas nas áreas têxtil, metalúrgica e  alimentícia, entre

outras, sendo um dos principais pólos industriais do Campo das Vertentes. O comércio e os

serviços constituem sua principal atividade. Com a criação da UFSJ há 23 anos, a cidade passou

também a ser um pólo educacional que recebe estudantes de todo o país.

Do ponto de vista cultural, a cidade se destaca por sua arquitetura e pelas artes (especialmente

música e teatro), constituindo-se num importante espaço de atuação para os cursos de Música,

Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas e Teatro, recentemente criados.

Com a expansão fora de sede, a UFSJ ampliou sua inserção e seu raio de ação. O Campus Alto

Paraopeba localiza-se na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a Divisão

Territorial do Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE–, em 1997. O Campus

abrange as cidades de Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí,

Jeceaba, Entre Rios de Minas e Belo Vale. A região abriga um dos mais importantes complexos

mundiais de mineração e metalurgia do ferro. Está loca lizado exatamente na divisa entre as

cidades de Congonhas e Ouro Branco e distante apenas 90 quilômetros de Belo Horizonte. Cerca

de 60% dos alunos desse Campus são oriundos de municípios circunvizinhos, situados a uma

distância de até 120 km de Ouro Branc o.
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O Campus Centro-oeste Dona Lindu está localizado na Mesorregião Oeste de Minas e na

Microrregião de Divinópolis, pólo que se caracteriza pela indústria confeccionista e

metalurgia/siderurgia e como centro de referência em saúde .

O Campus Sete Lagoas está situado no município de mesmo nome e distante 70 km de Belo

Horizonte. Grande pólo industrial, a cidade de Sete Lagoas destaca -se regionalmente pelo seu

desenvolvimento social e econômico, com importante inserção nos setores industrial e

agropecuário. No Campus Sete Lagoas, cerca de 80% dos alunos são oriundos de municípios

circunvizinhos.

Observa-se ainda que a UFSJ está localizada em um eixo de desenvolvimento no estado de

Minas Gerais que congrega empresas automobilísticas (Fiat, em Betim; e Merc edes Benz, em Juiz

de Fora) e seus fornecedores (Magnetti Marelli e TRW, em Lavras), empresas siderúrgicas (uma

unidade da Vallourec Mannesman, em Belo Horizonte, e outra que está sendo construída nos

municípios de Jeceaba e São Brás do Suaçuí; Gerdau Açom inas, nos municípios de Ouro Branco,

Congonhas e Conselheiro Lafaiete; empresas de ferro -ligas e ferro-gusa nos municípios de

Divinópolis, Itaúna, Sete Lagoas e Barbacena), empresas de mineração de minério de ferro (Vale,

empresas do grupo Eike Batista, Ci a. Siderúrgica Nacional) e empresas cimenteiras nos

municípios de Pedro Leopoldo, Vespasiano, Carandaí e Barroso, todas atuando em um raio

máximo de 180 km de São João del -Rei.

A expansão fora de sede representa o compromisso de atuar de forma responsiva num ambiente

complexo que demanda novos conhecimentos que contribuam para a inovação tecnológica no

campo das engenharias. Com os novos cursos criados, abrem -se novas possibilidades de

articulações com os cursos de engenharias existentes em São João del -Rei no campo da

pesquisa, da pós-graduação e da mobilidade estudantil. Na área de saúde e bioprocessos, a

implantação do Campus Centro-oeste Dona Lindu em Divinópolis também abre novas

perspectivas de desenvolvimento em ensino, pesquisa e extensão, possibili tando articulações

interdisciplinares e interinstitucionais.

A implantação do Campus Sete Lagoas viabilizou a criação do Programa Institucional de

Bioengenharia que desenvolve atividades em São João del -Rei, em Sete Lagoas, em parceria,

respectivamente, com a EPAMIG a EMBRAPA. Esse Programa trará impactos na produção de

novas tecnologias no campo da engenharia de sistemas complexos, com aplicações nas áreas de

produção de alimentos, insumos biomédicos e zootecnia.



10

Além de suas atividades de ensino presen cial na sede e nos campi fora de sede, a UFSJ tem

multiplicado suas ações de inserção regional, com a utilização da estratégia da Educação a

Distância e o desenvolvimento de novos suportes e tecnologias educacionais. O NEAD oferece

cursos de curso de graduação em Administração Pública em seis pólos (São João del -Rei,

Franca, Itamonte, Serrana, Sete Lagoas e Votorantim) e de Matemática e Pedagogia e de pós -

graduação lato sensu em vários pólos: Campos Gerais, Ilicínea, São João del -Rei, Santa Rita de

Caldas, Barroso, Campo Belo, Franca, Itamonte , Juiz de Fora, Lavras, Matão, Mirandópolis, Ouro

Preto, Patos de Minas, Pompeu, São José do Rio Preto, Serrana, Sete Lagoas, Timóteo,

Tiradentes e Votorantim.  curso de graduação em Administração Pública em seis pólos (São João

del-Rei, Franca, Itamonte, Serrana, Sete Lagoas e Votorantim) e de Matemática e Pedagogia.

A Extensão Universitária da UFSJ é concebida de forma articulada à pesquisa e ao ensino, como

aquela que promove a relação entre Universidade e Sociedade , por meio da troca de saberes e

da democratização do conhecimento acadêmico. Atua em diferentes áreas como saúde, cultura,

educação, meio ambiente e trabalho, com projetos e programas integrados às demandas

apresentadas pela sociedade. Apesar do curto período de funcionamento dos novos Campi do

Alto Paraopeba, Sete Lagoas e Centro -oeste Dona Lindu, projetos de pesquisa/extensão já são

desenvolvidos em parcerias com prefeituras e outras instituições locais.

O Inverno Cultural, o maior projeto de extensão da UFSJ, que atua nas áreas de educação e

cultura, cresceu em dimensão, atingindo 21 municípios em três mesorregiões do Estado, além de

localidades economicamente carentes do entorno de São João del -Rei.

Espera-se que, nos próximos anos, a UFSJ possa int ensificar a sua atuação no campo da

educação pública de ensino superior, oferecendo formação técnico -científica e ética, mantendo-se

comprometida com o desenvolvimento sustentável de sua região de abrangência e contribuindo

com a melhoria da qualidade de v ida de indivíduos e coletividades.



11

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A partir de 2009 foram definidos 7 objetivos estratégicos a serem perseguidos pela reitoria. Esses

objetivos constam do Plano de Gestão, elaborado a cada 4 anos, que interage com o Plano de

Desenvolvimento Institucional PDI.

O método de Planejamento Estratégico Situacional (PES)  foi usado como eixo metodológico

principal para o desenvolvimento do Plano de Gestão que ao contrário de outros métodos ditos

“estratégicos” assume como dominante na anál ise estratégica as questões relativas às relações

de poder entre atores sociais, isto é, a variável política preside a elaboração da viabilidade e

vulnerabilidade do Plano. Esta é uma vantagem metodológica vital para uso em organizações

públicas onde estas questões fazem parte indissociável da produção de políticas públicas e do

relacionamento entre staff político-dirigente e quadro de funcionários permanentes.

Abaixo apresentamos os 7 objetivos estratégicos :

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - Ampliar a eficácia e eficiência da estrutura organizacional e

física da UFSJ considerando as necessidades da expansão.

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - Aprimorar e ampliar os canais de comunicação e os

espaços de diálogo com a comunidade externa e interna.

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - Adequar a UFSJ às novas realidades culturais,

tecnológicas e econômicas ampliando ações administrativas e práticas acadêmicas

inovadoras.

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - Aumentar o número de docentes qualificados, a produção

técnico-científica e a inovação tecnológica.

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - Aumentar e consolidar os cursos de pós -graduação

resultando na criação dos cursos de doutorado.

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 - Diminuir os índices globais de evasão e retenção para

10%;

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 - Valorizar seus servidores, docentes e técnico-

administrativos, mantendo-os qualificados, capacitados e eficientes para a excelência na

gestão do trabalho.
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GESTÃO DE PESSOAS

As atividades da UFSJ são intensivas e ininterruptas para garantir a prestação de serviços em

suas áreas de ensino, pesquisa e extensão . Para tanto, a universidade em 2009 contou com um

quadro efetivo de 482  docentes e 336 servidores Técnico-Administrativos, representando

respectivamente um aumento de quase 96% e 7%. Para atender a demanda da instituição , ainda

contou com aproximadamente 20 professores substitutos, 25 contratados para o desempenho das

funções administrativas, 46 vigilantes e 108 para os serviços gerais.

EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE

Para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a UFSJ atinge em março de 2010 um total de

526 docentes do quadro permanente, sendo 364 (trezentos e sessenta e três) doutores, 135

(centro e trinta e seis) mestres, 14 (quatorze) especialistas e 13 (treze) graduados. Desses 526

(quinhentos e vinte e seis) docen tes, 511 (quinhentos e onze) são docentes em regime de

Dedicação Exclusiva, 11 (onze) em regime de quarenta horas semanais e 04 (quatro) em regime

de vinte horas semanais.

Em 2008 com a edição da Portaria 1.226 o Ministério da Educação autorizou a abertur a de 340

vagas para a UFSJ, distribuídas para os anos de 2008 e 2009. As vagas teriam provimento em

2009 e 2010 conforme calendário do MEC.

Tabela: Docentes empossados em 2009 e 2010

DEPARTAMENTO Nº DE VAGAS

Artes Aplicadas e Arquitetura e urbanismo 08

Campus Alto Paraopeba 85

Campus Centro Oeste Dona Lindu 94

Campus Sete Lagoas 17

Ciências da Educação Física e Saúde 04

Ciências Administrativas e Contábeis 05

Ciências da Educação 01

Ciências Econômicas 01

Ciências Naturais 15
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Ciências Sociais 03

Ciências Térmicas e dos Fluídos 02

Computação 06

Eletricidade  05

Engenharia de Biossistemas 25

Filosofia e Métodos 01

Geografia 04

Letras, Artes e Cultura 13

Matemática, Estatística e Ciências da Computação 13

Mecânica 03

Musica 07

Psicologia 03

Total 315

FONTE: DIAPA

OBS: Estão incluídos no total por departamento/campus vagas de redistribuição e remoção.

A referida Portaria foi para atender aos cursos do REUNI e EXPANDIR 2009 e 2010. Foram

também atendidos os cursos que foram criados a partir de 1998 e que não tinham, ainda,

completado o quadro para atender a demanda. São eles: História, Matemática,Ciências

Biológicas, Ciências Contábeis e Educação Física

A UFSJ realizou os concursos e foram empossados 315 docentes conf orme quadro anterior.

Gráfico: Evolução do quadro dos Docentes
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Tabela: Evolução da Titulação dos Docentes

Titulação 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Graduação 7 7 7 7 9 13

Especialização/Aperfeiçoamento 12 13 11 11 16 14

Mestrado 76 77 67 68 121 135

Doutorado 98 119 129 160 336 364

FONTE: PROGP e PROEN

Gráfico: Evolução da Titulação dos Docentes
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Em consonância a uma das metas do REUNI, para o período 2008/2012, em alcançar uma

relação de 18 alunos por professor na sala de aula, a UFSJ no quadro abaixo demonstra a sua

posição.

Tabela: Relação do número de alunos por docente

ANO ALUNO /

DOCENTE

2007 17,71

2008 17,21

2009 12,30

Fonte: PROEN
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EXPANSÃO DO CORPO TECNICO ADMINISTRATIVO

A partir das contratações oriundas do REUNI e EXPANDIR a UFSJ passou a contar com um

quadro de 416 técnicos-administrativos  para os assuntos educacionais.

Tabela: Contratação dos Técnicos Administrativos para o Expandir e REUNI

ANO Contratações

do Expandir

Contratações

do REUNI

2007 - -

2008 - -

2009 68 21

2010 - 16

TOTAL 68 37

Fonte: PROGP/PROEN

Gráfico: Evolução do quadro dos Técnicos  Administrativos
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Tabela: Relação do número de alunos por técnico -administrativo

ANO

ALUNOS / TÉCNICOS-

ADMINISTRATIVOS

2004 14,31

2005 14,73

2006 15,30

2007 16,13

2008 13,43

2009 17,65

Fonte: PROGP/PROEN

Tabela: Evolução do número de docentes, técnicos administrativos e alunos matriculados

SERVIDORES E ALUNOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Docentes Efetivos 193 216 214 246 482 526

Técnicos Administrativos 232 236 235 314 336 416 *

Alunos matriculados 3417 3611 3790 4216 5932 7237 *

FONTE: PROGP e PROEN

* Posição em março de 2010

 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO:

A Pró- Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas através do  Programa Anual de

Capacitação e Aperfeiçoamento no a ano de 2009 teve por objetivo principal a melhoria do

desempenho das atividades do cargo e o desenvolvimento dos servidores da U FMG.

Esse Programa foi construído tendo como base o Levantamento das Nec essidades de

Capacitação das Unidades Administrativas e Acadêmicas e o Levantamento Individual de

Sugestões de Ações de Capacitação, realizados no período de janeiro a março de 2009.
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Promovido durante o ano de 2009, o programa teve 345 vagas preenchidas p ara um universo total

de 336 servidores técnico-administrativos que estiveram envolvidos nos treinamentos/cursos

oferecidos pela PROGP/DIDEP/SESED e a fomentação orçamentária que consentiu a

participação dos servidores em cursos, treinamentos, encontros e simpósios fora da instituição.

Cursos oferecidos para a capacitação dos servidores :

 Treinamento de Integração – servidores técnico- administrativos

Objetivo: Integrar os novos servidores efetivos ao ambiente organizacional da Instituição:

apresentar a estrutura organizacional, a legislação básica do serviço público, informações

acadêmicas, e passeio pelos campi em São João del -Rei

Nº de Servidores: 40

 Curso de Sistemas Aadministrativos - módulo SCDP- Sistema de Concessão de diárias e

passagens.

Objetivo: Treinar servidores para a utilização sistema Concessão de Diárias e Passagens,

habilitando-o para a confecção e lançamentos de Diárias e Passagens

Nº de Servidores: 17

 Treinamento de Integração –Servidores Docentes

Objetivo: Integrar os novos servidores efetivos ao ambiente organizacional da Instituição:

apresentar a estrutura organizacional, a legislação básica do serviço público, informações

acadêmicas, e passeio pelos campi em São João del -Rei

Nº de Servidores: 32

 Sistema Coleta de Dados 11.0 (CAPES)

Consultor: Edilma Barros Macedo

Conteúdo Programático: Conhecimento de preenchimento do Sistema Coleta de Dados

11.0 (Capes)

Nº de Servidores: 15

 Curso de Informática – Módulo: delphi e php

Instrutor: Sidney José de Paiva Soares

Conteúdo Programático: Modulo 1 - Introdução ao Delphi; POO – Programação orientada a

objetos; DBExpress; Datasnap. Modulo 2 – PHP - Sintaxe Básica; Tipos; Constantes

Operadores; Estruturas de Controle; Funções; Variáveis; Referenciando páginas externas;

Arrays; Manipulação de arquivos texto; Manipulação de Bancos de Dados; Manipulação de
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arquivos XML; Programação Orientada a Objetos; Programação Orientada a Objetos;

Segurança

Nº de Servidores: 14

 Curso de Sistemas Administrativos - Módulo SCDP

Sistemas Administrativos – Módulo: “Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

Objetivo: Treinar os servidores para a utilização sistema Concessão de Diárias e

Passagens, habilitando-os para a confecção e lançamentos de Diárias e Passagens

Nº de Servidores: 12

 Sistemas Administrativos – Módulo:  SISERGE

Sistema de Controle de Serviços Gerais

Objetivo: Consultor: Márcia Rosana de Resende e Jucélio Luiz de Paula Sales

Capacitar e treinar os servidores para a utilização do Sistema de Controle de Serviços

Gerais – Siserge, tornando-os aptos a desenvolverem os serviços de rotineiros da

instituição.

Nº de Servidores: 21

 Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratação Pública

Nº de servidores: 08

 Integração a Segurança do Trabalho

Objetivo: Sensibilizar e capacitar os participantes p ara a observação e relato das

condições de risco nos ambientes de laboratórios com medidas para eliminar, reduzir ou

neutralizar os riscos existentes e técnicas de primeiros socorros.

Público Alvo: Servidores do Demec/Almoxarifado/técnicos laboratório.

Nº de Servidores: 07

 Curso Básico do altoqi eberick (projetos para construção civil)

Público: Engenheiro Civil da UFSJ.

Realização: MN Tecnologia e Treinamento Ltda.

 Treinamento sobre Isolamento, Seleção e Manutenção de Microorganismos

Local: FIOCRUZ – Rio de Janeiro

Nº de servidores: 01

 XVII Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Dirigentes de Contabilidade e Finanças das

IFES (FONDCF)

Nº de servidores: 01
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 Treinamento Informática Módulo -Inclusão Digital (programa em parceria com o DMATE)

Objetivo: Proporcionar aos participantes a identificação e utilização dos recursos de

informática no tratamento de informações. Sistemas operacionais, componentes básicos

do Sistema Operacional Windows e seus aplicativos. (Word, Excel, Power Point e Internet).

Nº de Servidores: 10

 XXIII  Congresso Brasileiro Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, documentação e ciência

da informação

Local: Bonito/MS

Nº de servidores: 01

 Treinamento Informática Módulo: - Inclusão Ddigital (programa em parceria com o DMATE)

Objetivo: Proporcionar aos participantes a identificação e utilização dos recursos de

informática no tratamento de informações. Sistemas operacionais, componentes básicos

do Sistema Operacional Windows e seus aplicativos. (Word, Excel, Power Point e Internet).

Nº de Servidores: 12

 Treinamento Informática Módulo: – Excel para iniciantes - campus cco

Conteúdo Programático: Barra de Ferramentas Padrão e Formatação, Definição de Linha,

Coluna e Cédula; Formatação de Texto; Formatação de Numeros; Organização de janelas;

Classificação de dados, Criação de formulas e manipulação de operadores; Utilização de

referencia Linha/Coluna entre planilhas; Utilização de funções pré -definidas:

Nº de Servidores: 18

 Em dia com a Reforma Ortográfica - modulo I - campi csa, cdb e ctan

Objetivo: Capacitar e reciclar os servidores atualizando -os e orientando-os sobre o uso

correto da linguagem escrita e suas modificações ortográficas, de acordo com novo acordo

ortográfico da língua portuguesa.

Nº de Servidores: 12

 Em Dia com a Reforma Ortográfica – Módulo I - Campus CCO

Objetivo: Capacitar e reciclar os servidores atualizando -os e orientando-os sobre o uso

correto da linguagem escrita e suas modificações ortográficas, de acordo com novo acordo

ortográfico da língua portuguesa.

Nº de Servidores: 11

 Em Dia com a Reforma Ortográfica – Módulo I - Campus CAP
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Objetivo: Capacitar e reciclar os servidores atualizando -os e orientando-os sobre o uso

correto da linguagem escrita e suas modificações ortográficas, de acordo com novo acordo

ortográfico da língua portuguesa.

Nº de Servidores: 18

 Treinamento Informática Módulo – br office

Instrutor: Marcos Vinicius dos Santos

Nº de Servidores: 22

 Encontro Decifrando o PEG-G

Nº de servidores: 01

 A Arte de Assessorar

Objetivo: preparar os servidores da UFSJ,  quanto às questões pertinentes aos serviços

prestados nas secretárias, dando-lhes oportunidade de atualização, reciclagem,

treinamento, aperfeiçoamento e/ou aprendizado relacionados a arte de assessorar a chefia

enquanto secretários.

Nº de Servidores: 20

 Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos

Objetivo: preparar os servidores da UFSJ, quanto às questões pertinentes ao Cerimonial,

dando-lhes oportunidade de atualização, reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento e/ou

aprendizado nos assuntos de planejamento e organização do Cerimonial e Protocolo

Universitário.

Nº de Servidores: 17

 Gestão e Fiscalização de Contratos

Objetivo: treinar os fiscais de convênios e contratos da UFSJ e foram desenvolvidos os

seguintes temas: análise dos comandos do artigo, que  obriga a nomeação de fiscal; estudo

da diferença entre as figuras da fiscalização e da gestão; o fiscal e os procedimentos do

pagamento; procedimentos de alteração contratual e o fiscal do contrato; metodologia da

fiscalização; cautelas e importância da r egulamentação interna e medidas para evitar

responsabilidade trabalhista.

Nº de Servidores: 30

 Curso de Manutenção de Projetores Multimídia e Data Show

Nº de servidores: 01

 Curso de Gestores dos Setores do SCDP
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Nº de Servidores: 01

 XII Simpósio Internacional sobre Tratamento de Tabagismo e VII Simpósio Internacional sobre

Alcool e Outras Drogas

Nº de servidores: 01

 Processo Administrativo Disciplinar, Sindicância e Inquérito

Nº de servidores: 01

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de acordo com as Resoluções 003/2002 e

001/2000 do CONAC, faz o acompanhamento dos docentes e técnico -administrativos afastados

para qualificação bolsistas ou não. Esse acompanhamento dá -se por meio de relatórios,

avaliações do orientador e frequência semestrais.

Em 2009 a UFSJ contou com 50 servidores (45 docentes e 5 técnico -administrativos) em

afastamento. Dos 45 docentes, 30 estavam afastados para doutorado (15 com bolsa), 13 para

pós-doutorado (7 com bolsa), sendo 3 para o exterior e 10 no país, e 2 para mestrado.

Dos 5 técnicos, 2 afastaram-se para doutorado, sendo 1 no exterior e 1 no país, e 3 para

mestrado.

Em 2009, dos processos para afastamento que tramitam na PROPE, tivemos 1 titulação de

técnico-administrativo para mestrado e 5 titulações de docentes para do utorado.

 PROGRAMAS INSTITUCIONAIS COM BOLSA

a) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE E TÉCNICA - PICDT/CAPES:

Com a extinção do PICDT, a CAPES instituiu o PRODOUTORAL, que teve início em 2008. Os

antigos bolsistas do PICDT tiveram a vigência da bolsa garantida. Dessa forma, em

dezembro/2009, encerrou-se o pagamento do último bolsista do PICDT. No decorrer de 2009

tivemos 5 bolsistas.

b)  PRODOUTORAL:

Um esforço especial foi despendido na elaboração do Plano de Formação Docente – PLANFOR –

em atendimento às normas do PRODOUTORAL/CAPES. Para a feitura do PLANFOR, buscou -se

atender as demandas apresentadas pelos Departamentos e Diretorias de Campus, encaminhadas

à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, sendo organizadas e sistematizadas para ate nder às

normas do Programa PRODOUTORAL. Com esse Plano, a PROPE buscou atender aos interesses
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da UFSJ, atentando para os compromissos da instituição para com o desenvolvimento de sua

região de abrangência, em sua missão de produzir e difundir conhecimentos , como previsto pelo

edital da CAPES, articulando ensino, pesquisa e extensão. Assumindo essas finalidades e essa

visão, no Plano Institucional de Formação de Quadros Docentes (PLANFOR), foram ajustadas as

demandas da UFSJ para o quinquênio 2009 -2014, em que se assumiu como metas a) fortalecer os

cursos de graduação por meio de uma maior integração entre a pós -graduação e os cursos de

graduação existentes; b) formar quadros docentes qualificados para o sistema de ensino superior,

o que impactará também o ensino fundamental e médio. Esse impacto deriva da oferta aos

professores de se qualificarem por meio da criação de Programas de Pós -graduação nas áreas

vinculadas às licenciaturas nas diferentes áreas; c) fortalecer e institucionalizar a pesquisa por

meio da constituição de condições para assegurar melhores resultados no processo de avaliação

da CAPES, o que permitirá a consolidação dos programas existentes; d) possibilitar o crescimento

da pós-graduação na UFSJ de forma a diminuir as assimetrias entre as di versas áreas do

conhecimento, o que impactaria direta e fortemente os cursos de graduação da universidade que

ainda não estão integrados com a pós -graduação; e) oferecer atendimento às demandas por pós -

graduação e, portanto, de formação de quadros profissi onais para a região, o Estado e o País,

tanto no que se refere à capacitação docente para a área das licenciaturas, como para outras

áreas profissionais de atuação.

Em dezembro/2009, a UFSJ contava com 4 bolsistas que iniciaram o doutorado em 2007 e foram

absorvidos pelo PRODOUTORAL.

Abaixo, consta o quadro referente à demanda por qualificação, em nível de doutorado, enviada a

CAPES em 2009:

PRODOUTORAL

SEMESTRE
ÁREA A

SER

ATENDIDA
2009.

1

2009.

2

2010.

1

2010.

2

2011.

1

2011.

2

2012.

1

2012.

2

2013.

1

2013.

2 Total

SOCIAIS

APLICADAS
0 0 6 0 1 0 0 0 0 0

7

CIÊNCIAS

DA SAÚDE
0 6* 1 0 2 0 6 1 0 0

16
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ENGENHARI

AS
0 0 2 0 2 0 1 0 0 0

5

HUMANAS 0 0 4 0 5 0 1 0 0 0 10

EXATAS E

DA TERRA
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

3

LINGUÍSTIC

A, LETRAS

E ARTES

0 0 7 0 0 0 1 0 0 0

8

TOTAL 0 6 20 0 13 0 9 1 0 0 49

Nesta tabela não foram incluídos os docentes que se encontram cursando doutorado desde 2007, os

quais foram incorporados pela CAPES no PRODOUTORAL

*Apresentam impedimentos legais momentâneos ou permanentes para participar d o programa

c) PROGRAMA MINEIRO DE CAPACITAÇÃO DOCENTES – PMCD/FAPEMIG:

Trata-se de um programa instituído pela FAPEMIG com o objetivo de acelerar a formação de

doutores nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e confessionais de Minas Gerai s.

Esse Programa tem como objetivo a melhoria das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão

e apoiando os esforços institucionais de capacitação e aprimoramento da qualificação de seus

docentes. O PMCD foi para as IES mineiras de extrema importância n a medida em que possibilita

aos docentes fazerem sua qualificação em programas de qualidade sem, no entanto, a

preocupação com o quesito da distância de 500 km entre a instituição de origem e a de destino,

previsto pelo PRODOUTORAL da CAPES.

Em 2009, a UFSJ contou com 6 professores afastados para doutorado com bolsa do PMCD.
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ENSINO

GRADUAÇÃO

Em 2008, no âmbito do Programa Expandir do Governo Federal ( Campus Alto Paraopeba,

Campus Centro-oeste Dona Lindu e Campus Sete Lagoas), a UFSJ instalou mais 11 no vos cursos

de graduação na modalidade presencial: Engenharias de Telecomunicações, Química,

Mecatrônica, de Bioprocessos e Civil (com ênfase em Estruturas Metálicas), esses cinco primeiros

no Alto Paraopeba; Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina, no Centro-oeste Dona Lindu;

e Engenharia Agronômica e de Alimentos, em Sete Lagoas. Os dois últimos formam o Programa

Institucional de Bioengenharia.

A partir de 2009, no Programa REUNI, a UFSJ passou a oferecer mais 13 novos cursos de

graduação presencial, sendo eles: Teatro,  Comunicação Social - Jornalismo,  Artes Aplicadas -

Cerâmica,  Arquitetura e Urbanismo,  Ciências da Computação: Tecnologias Culturais,  Geografia

(com ênfase em Meio Ambiente, Patrimônio e Turismo Cultural),  Engenharia Elétrica (nov a turma

em turno integral com entrada no 2º semestre), Bacharelado em Física,  Bacharelado em

Química,  Engenharia da Produção,  Engenharia Mecânica (nova turma em turno noturno com

entrada no segundo semestre),  Engenharia Mecânica (nova turma em turno in tegral com entrada

no segundo semestre),  e  Zootecnia. Esse último compõe o terceiro tripé da graduação do

Programa Institucional de Bioengenharia.

No entanto, a UFSJ totaliza com os cursos já existentes, 48 cursos de graduação, sendo alguns

oferecidos em regime integral e noturno. Considerando, os oferecimentos em regime integral e/ou

noturno e as entradas no primeiro e no segundo semestres, aos ingressantes são oferecidas 58

alternativas de entrada na Universidade.

Os 48 cursos de graduação são: 1. Administração integral; 2. Administração noturno; 3 Arquitetura

e Urbanismo; 4 Artes Aplicadas; 5 Bioquímica; 6 . Ciências Biológicas Bacharelado integral; 7

Ciências Biológicas Licenciatura noturno; 8 Ciência da Computação; 9 Comunicação Social; 10.

Ciências Contábeis noturno; 11. Ciências Econômicas noturno; 12 Educação Física integral; 13

Enfermagem;  14 Engenharia Agronômica; 15. Engenharia Civil Integral; 16 Engenharia Civil

Noturno; 17 Engenharia de Alimentos; 18 Engenharia de Bioprocessos Integral; 19 Engenharia de

Bioprocessos Noturno; 20 Engenharia de Produção; 21 Engenharia de Telecomunicações

Integral; 22 Engenharia de Telecomunicações Noturno; 23 Engenharia Elétrica Integral; 24
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Engenharia Elétrica Noturno; 25. Engenharia Mecânica integral; 26. Eng enharia Mecânica

Noturno; 27 Engenharia Mecatrônica Integral; 28 Engenharia Mecatrônica Noturno;  29

Engenharia Química Integral; 30 Engenharia Química Noturno; 31 Farmácia; 32 Filosofia; 33

Física Bacharelado Integral; 34 Física Licenciatura Noturno; 35 G eografia; 36 História; 37 Letras;

38 Matemática; 39 Medicina; 40 Música; 41 Pedagogia; 42 Psicologia Integral; 43 Psicologia

Noturno; 44 Química Bacharelado Integral; 45 Química Licenciatura Noturno; 46 Teatro; 47

Zootecnia Integral; Curso de Graduação a d istância – 48 Administração Pública.

Duas alternativas adicionais de diplomação foram introduzidas a partir de 2008. No Campus Alto

Paraopeba, as 2400 horas iniciais cursadas em um dos cinco cursos de engenharia permitem a

diplomação do discente em Bacharelado em Ciência e Tecnologia. No caso dos cursos de

Engenharia Agronõmica, Engenharia de Alimentos e Zootecnia, os três primeiros anos (2400

horas) permitem a diplomação no Bacharelado Interdisciplinar de Biossistemas.

OFERTA DE VAGAS

De 2006 para 2010, a oferta de vagas na graduação da UFSJ saltou de 750 para 2550 vagas. Tal

ampliação, de 1.800 vagas, corresponde a um crescimento percentual de 240% confirmando um

dos objetivos do Reuni de aumentar o número de vagas. O quadro seguinte sumariza este

movimento de expansão na graduação no período de 2006 -2010.

Tabela: Evolução do número de cursos de graduação presencial e de vagas

2006 2007 2008 2009 2010

Número de

cursos

presenciais

19 20 29 56 57

Número

total de

vagas

750 790 1260 2600 2550

Fonte: COPEVE/PROEN.
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Gráfico: Evolução do número de vagas em cursos de graduação presencial e a distância
(EAD)
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Gráfico: Evolução do número de cursos de graduação presencial e a distância (EAD )
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Quanto aos cursos de licenciaturas para formação de professo res da educação básica, a UFSJ

oferece 12 cursos com um total de 510 vagas contribuindo com o compromisso das universidades

firmado no REUNI. Em 2007 eram oferecidos 10 cursos num total de 390 vagas.
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Tabela: Evolução do número de cursos de licenciatura

Curso 2006 2007 2008 2009 2010

Licenciatura

Presencial

9 10 10 12 12

Licenciatura

a Distância

0 0 0 0 1

Fonte: COPEVE

Gráfico: Evolução do número de cursos de licenciatura
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Abaixo apresentamos a evolução do número de vagas nos cursos noturnos e integ rais:

Tabela:  Evolução do número de vagas nos cursos noturnos e integrais

2006 2007 2008 2009 2010

Vagas no

Curso

Integral

190 230 435 1465 1405

Vagas no

Curso

Noturno

560 560 825 1135 1145

Fonte: Proen
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Tabela:  Evolução do número de candidatos i nscritos no processo seletivo

2006 2007 2008 2009 2010

Inscritos 7.157 5.886 13.985 13.398 15.008

Fonte: Proen

Gráfico:  Evolução do número de candidatos  inscritos no processo seletivo
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BIBLIOTECA

A Divisão de Biblioteca obteve aproximadamente R$ 1 .400.000,00 em recursos para aquisição de

livros, tendo como objetivo, complementar o acervo dos cursos de graduação  já existentes e

também aos novos cursos do REUNI , contemplando também o cursos de mestrado e os cursos

dos Campi Alto Paraopeba, Divinópolis e Sete Lagoas.

Foram investidos R$ 66.000,00 para a aquisição e instalação de um sistema de circuito interno

com câmeras para a Biblioteca do Campus Santo Antônio, com o objetivo de neutralizar o furto de

livros.

Foram construídas duas novas bibliotecas, com área de 2.016m 2 cada, sendo uma no Campus

CCO – Dona Lindú e outra no campus CTan. Ambas contendo salas de estudo individual e em

grupo, terminais de busca, renovação e reserva de livros, laboratório de informática co m acesso à

Internet e um anfiteatro multimídia de última geração. Dotadas de grades nas janelas e sistema de
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câmeras para proteção e preservação do acervo. Possui elevadores e banheiros adaptados

para atendimento adequado aos portadores de necessidades esp eciais.

Foram investidos cerca de R$ 180.000,00 na aquisição de móveis e equipamentos para as novas

bibliotecas. Foram adquiridas novas estantes padronizadas, mesas e cadeiras. Foram adquiridos

novos equipamentos de informática para melhorar a estrutura d e atendimento aos usuários com

novos computadores, leitores de códigos de barras e impressoras de recibo.

Foram investidos R$ 14.000,00 na compra de equipamentos para agilizar a  confecção de

carteirinhas, sendo uma impressora de cartão, um scanner e um  computador.

Espaço Físico

Área Física Construída em m 2

Biblioteca Campus Santo Antônio 3.482 m2

Biblioteca Campus Dom Bosco 2.016 m2

Biblioteca do Campus Tancredo de Almeida Neves 2.016 m2

Biblioteca do Campus Divinópolis 2.262 m2

Biblioteca do Campus Alto Paraopeba *2.056 m2

Biblioteca do Campus Sete Lagoas -

Total 11.832 m2

Acesso a portadores de necessidades especiais

As novas Bibliotecas da UFSJ foram planejadas para oferecer  a estrutura física adequada

aos portadores de necessidades especiais.

As novas bibliotecas do CTAN e Divinópolis já estão montadas e em funcionamento. A

Biblioteca do Campus de Sete Lagoas será alocada no novo prédio de laboratórios e salas

de aula que está em construção.

*Está em fase de construção a nova biblioteca  do Alto Paraopeba.



30

Dados do Acervo

2008 2009

Acervo Total - Livros 55.678 56.548

Títulos de periódicos nacionais 896 945

Títulos de periódicos estrangeiros 31 59

Teses e dissertações 264 278

Monografias 792 794

Microfilmes 621 621

COMUT

Rede de comutação bibliográfica nacional que atende principalmente às solicitações de artigos de

periódicos, Dissertações e Teses. Desta rede participam as principais instituições de ensino do

país. O material é solicitado via Internet e enviado por meio ele trônico, sendo portanto,

disponibilizado ao usuário com maior rapidez.

PERIÓDICOS ON-LINE

Professores, pesquisadores, alunos e funcionários de 268 instituições de ensino superior e de

pesquisa em todo o País têm acesso imediato à produção científica mund ial atualizada através

deste serviço oferecido pela CAPES.

Portal .periodicos. CAPES oferece acesso aos textos completos de artigos selecionados de mais

de 15.475 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, e 126 bases de dados com resumos

de documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes

fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na Internet.

O uso do Portal é livre e gratuito para os usuários das instituições participantes. O acesso é

realizado a partir de qualquer terminal ligado à Internet localizado nas instituições ou por elas

autorizado, através do endereço http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Todos os programas de pós-graduação, de pesquisa e de graduação do País ganham em qualidade,

produtividade e competitividade com a utilização do Portal que está em permanente desenvolvimento.

HOME PAGE DA DIVISÃO DE BIBLIOTECA

A  página da DIBIB foi reestruturada e modernizada para facilitar a divulgação d as informações

sobre o funcionamento, estrutura e serviços prestados pela Biblioteca. O objetivo é permitir o

acesso à serviços importantes como o portal de periódicos da CAPES, Comut, Teses e

Dissertações on-line, Web of Science e outras bases de dados di sponíveis na Internet. O

endereço é www.dibib.ufsj.edu.br

O sistema de Empréstimo PHL – Personal Home Library, faz parte da estrutura principal da página

da Divisão de biblioteca, incluindo os módulos do sistem a:

Principais serviços

Entrada de dados dos materiais bibliográficos;

Cadastro de usuários;

Pesquisas nas bases de dados da DIBIB;

Empréstimos, Renovações, Reservas e Devoluções;

Relatórios personalizados.

TERMINAIS DE CONSULTA ÀS BASES BIBLIOGRÁFICAS

As Bibliotecas possuem terminais de consulta às suas bases bibliográficas. Estes terminais são

largamente utilizados pelos usuários para consulta ao catálogo eletrônico da Biblioteca, ou seja, a

partir destes, o usuário colhe os dados necessários para locali zação de uma obra nas estantes. O

acervo de livro, fitas e artigos de periódicos estão disponíveis através do PHL. Os terminais são

usados também para que os usuários efetuem suas reservas e renovações.

PÓS-GRADUAÇÃO

 STRICTO SENSU:

A UFSJ contou, em 2009, com 8 cursos de mestrado (Engenharia da Energia, Engenharia

Elétrica, esses em Associação Ampla com o CEFET -MG, Engenharia Mecânica, Física, Química e

Neurociências, História, Educação, Letras, e Psicologia). Desses cursos, 2 iniciaram em 2009:

Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Em 2009, tivemos a aprovação de mais 2 cursos de

http://www.periodicos.capes.gov.br/
www.dibib.ufsj.edu.br


32

mestrado e 1 de doutorado para início em 2010: Mestrado em Ciências da Saúde, com nota 3, e

Programa de Bioengenharia, com nota 4 (Mestrado e Doutorado).

Tabela: Bolsas para os cursos stricto sensu:

CURSO CNPq CAPES FAPEMIG UFSJ REUNI TOTAL

História - 4 2 3 6 15

Educação - 4 2 3 5 14

Psicologia - 4 2 5 6 17

Energia - 2 1 1 1 5

Elétrica - 1 2 1 2 6

Mecânica - 2 2 1 3 8

Letras - 9 3 4 5 21

FIQUINE 2 11 3 4 - 20

TOTAL 2 37 17 22 28 106

        Fonte: PROPE

Tabela:  Evolução do número de cursos stricto sensu

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mestrado 2 2 2 6 8 10

Doutorado 0 0 0 0 0 01

        Fonte: PROPE



33

 LATO SENSU

Em 2009, a UFSJ contou com 4 cursos de pós-graduação lato sensu à distância que ainda se

encontram em andamento: Práticas de Letramento e Alfabetização, Educação Empreendedora,

Matemática e Dependência Química.

Além desses, o curso de Pós-graduação em Administração presencial  contou com 7 MBAs que

iniciaram em 2008: MBA em Controladoria e Finanças, MBA em Auditoria e Perícia Contábil, MBA

em Gestão de Negócios no Contexto Empreendedor, MBA em Gestão de Pessoas, MBA em

Gestão Ambiental, MBA em Gestão Estratégica em Marketing e MBA em Gestão Estratégica de

Operações e Logística. Ainda em 2009, foram apresentadas 5 propostas de cursos MBAs para

início em 2010: MBA em Controladoria e Finanças, MBA em Auditoria e Perícia Contábil, MBA em

Gestão de Negócios no Contexto Empreendedor, MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão

Ambiental.

As propostas de cursos são recebidas na Pró -Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de acordo

com a Resolução 047/2006/CONSU e analisadas pela Comissão de Pós -Graduação Lato Sensu,

composta pelos professores: Antônio Luiz Assunção (Presidente), Maria do Carmo Santos Neta,

Geraldo Majela de Carvalho e Fabrício Molica de Mendonça e pela servidora da PROPE

Alessandra Antunes de Carvalho Maciel. Essa Comissão emite o parecer técnico que é anexado

ao processo e encaminhado ao CONEP

 PROGRAMA DE APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS -GRADUAÇÃO – PROAP:

O Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP da CAPES destina-se a proporcionar melhores

condições para a formação de recursos humanos, a produção e o aprofundamento do

conhecimento nos cursos de pós-graduação stricto sensu.

Com esse objetivo, contamos em 2009 com recursos na ordem de R$ 171.050,00 distribuídos

conforme quadro abaixo:

CURSO/PRÓ-REITORIA VALOR CONCEDIDO PELA CAPES

Engenharia Elétrica R$10.000,00

Engenharia Mecânica R$20.000,00

Engenharia da Energia R$12.000,00
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História R$20.000,00

Educação R$20.000,00

Letras R$22.000,00

FIQUINE R$29.500,00

Psicologia R$22.000,00

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação R$15.550,00

TOTAL R$171.050,00

 PROGRAMA DE INCENTIVO À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – PIPG:

Em dezembro de 2009, através da Resolução nº 015/2009, o CONDI aprovou a regulamentação

do Programa de Incentivo à Pós -Graduação Stricto Sensu (PIPG), dirigido exclusivamente aos

programas de pós-graduação stricto sensu da UFSJ, inclusive estabelecidos em associação

ampla com outras instituições, a ser administrado pela Pró -reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

(PROPE), tendo em vista a disponibilidade orçamentária aprovada pela Reitoria.

O PIPG compreende as seguintes ações:

I – concessão de bolsas aos alunos da pós -graduação stricto sensu;

II – apoio ao recém-doutor, nos termos da norma em vigor;

III – apoio financeiro ao programa de pós -graduação stricto sensu.

O apoio financeiro ao programa de  pós-graduação stricto sensu destina recursos para, além de

bolsas:

a) investimentos em laboratórios e infra -estruturas de pesquisa;

b) custeio de atividades que visem à consolidação e promoção do programa de pós -

graduação stricto sensu;

c) publicação de trabalhos em revistas Qualys A1 e A2;

d) publicação de livros com trabalhos dos docentes vinculados às linhas de pesquisa do

programa.
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 Resolução nº 003/2009:

O CONDI, por meio da Resolução 003/2009, estabeleceu que a taxa de inscrição no  processo

seletivo para admissão de alunos em curso de pós -graduação stricto sensu seja o mesmo valor

da taxa de inscrição no processo seletivo vestibular .

PESQUISA

 DIRETÓRIO DE GRUPOS DE PESQUISA DO CNPq:

Em dezembro de 2009, a UFSJ contou com o total de 88 grupos  de pesquisa cadastrados no

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e certificados pela Pró -Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. Foram criados, em 2009, 34 novos grupos de pesquisa, nas seguintes áreas: 2

Ciências Agrárias; 12 Ciências Biológicas; 4 Ciênc ias da Saúde; 7 Ciências Exatas e da Terra; 2

Ciências Humanas; 2 Ciências Sociais e Aplicadas; 2 Engenharias e 3 Linguística, Letras e Artes.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem visto o crescimento dos Grupos de Pesquisa na

UFSJ com satisfação e, ao mesmo tempo, com preocupação: satisfação, pois representa uma

evolução positiva para a consolidação da universidade; preocupação, tendo em vista que muitos

desses grupos são criados para atender a demandas específicas e não possuem ainda a coesão

necessária para se consolidar como grupos. Não há regras que definam condições mínimas para

que se criem grupos de pesquisa. Se a exigência de pertencimento a grupos de pesquisa para que

o professor possa pleitear bolsa de iniciação científica, por exemplo,  foi importante como um

grande impulso para a criação dos grupos, por outro, acabou por incentivar grupos nos quais

encontramos apenas um docente e um ou dois alunos envolvidos. Nesse sentido, a PROPE tem a

intenção de propor uma resolução que regulamente a criação, a certificação e a avaliação dos

grupos de pesquisa. Estamos, como observamos acima, em um estágio em que devemos investir

esforços para a consolidação da pesquisa e da pós -graduação e, portanto, dos grupos de

pesquisas e das linhas de pesquisas . A resolução será importante para que possamos

acompanhar a evolução dos grupos de pesquisa e para que tenhamos um quadro mais

transparente possível das pesquisas desenvolvidas na UFSJ. Com esse quadro, poderemos

qualificar e identificar grupos emergentes , os grupos que apresentam melhores condições para a

criação de programas, que ofereçam mais condições de depositar, por exemplo, patentes. O que

facilitaria a definição de uma política de pesquisa, que orientaria os investimentos prioritários para

o crescimento da universidade.
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 INICIAÇÃO CIENTÍFICA:

Contamos com as Câmaras Internas de Iniciação Científica e os Comitês Externos (para os

processos envolvendo a FAPEMIG, CNPq e a própria UFSJ)  para o gerenciamento da

Iniciação Científica. Em 2009, começamos a experimentar uma nova organização das Câmaras

Internas de Iniciação Científica, da FAPEMIG e do CNPq, unificando -as, devido ao crescimento

da demanda por iniciação científica, resultado do aumento de doutores na instituição. Essa

união, ainda que tenha sido produtiva e nos tenha permitido racionalizar e dividir melhor os

encargos entre seus membros, trouxe -nos o problema de administrar as reuniões, tornando

muitas vezes os encontros para discutir a iniciação científica pouco produtivos. Como solução,

propusemos a figura dos Coordenadores de Área, então começamos a experimentar uma

Câmara organizada por Coordenadores das grandes áreas. Com essa nova organização,

pudemos otimizar bastante nosso trabalho. Um outro avanço, em que pese os problemas

técnicos que temos tido, foi a submissão eletrônica das propostas de iniciação científica. Foi

um avanço, embora ainda não tenhamos ficado tran quilos e nem satisfeitos com os resultados.

Mas, apesar desses problemas, a PROPE acha que o caminho é esse: informatizar o s istema.

Com a organização por meio de coordenadores, a Câmara de Iniciação Científica, inicialmente

voltada apenas para a seleção, acompanhamento e avaliação, pôde, em 2009, começar a

contribuir para uma reflexão sobre a Iniciação Científica, orientando na s decisões referentes ao

processo como um todo: da elaboração do edital à organização do Seminário de Iniciação

Científica. Finalizamos 2009, com o início de uma proposta de alteração e, consequentemente,

de uma resolução que nos possibilite otimizar ainda  mais o Programa de Iniciação Científica da

UFSJ, aperfeiçoando essa organização da Câmara para melhorar o acompanhamento do

Programa. Feitas essas considerações seguem abaixo as atividades desenvolvidas no ano de

2009 no que se refere ao Programa Instituc ional de Iniciação Científica.

a) Bolsas:

 FAPEMIG– de 80 em 2008 para 110 em 2009 (março/09 a fevereiro/10)

CNPq – de 77 em 2008 para 87 em 2009 (agosto/09 a julho/10)

UFSJ – de 23 em 2008 para 24 em 2009 (4 no período de ma rço/09 a fev/10 e 20 no período

de ago/09 a jul/10)

PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG – de 15 em 2008 para 50 em 2009  (foram implementadas 45 bolsas

em 2009). Foram divulgados 3 editais em 2009.

Sem bolsa:

 PIIC – de 35 em 2008 para 46 em 2009
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b) Jornada Nacional de Iniciação Científica : não houve participação da UFSJ.

c) Processo de Seleção PIBIC/CNPq/UFSJ e PIIC – Edital 002/2009/PROPE (ago/09 a jul/10).

Como observamos acima, consideramos um grande avanço, em que pese os problemas, a

submissão eletrônica das propostas. Foi importante fazer isso e im portante continuar e persistir

tendo em vista, como dissemos, o crescimento da demanda. Sem a informatização do sistema,

acreditamos, que a curto e médio prazo, a PROPE terá dificuldade para fazer um

acompanhamento adequado do PIBIC, considerando o crescim ento da demanda. A PROPE

precisaria, para resolver os problemas da submissão eletrônica de propostas, de um sistema

próprio que seja capaz de dialogar com o intelecto. Estamos entendendo aqui que as demandas

são distintas, o intelecto não foi pensado ou el aborado para dar esse suporte, mas para efeito de

produzir relatório de acompanhamento do professor, o que implica que as informações que solicita

vão muito além daquelas de que a PROPE precisa.

TABELA: PIBIC/CNPq/UFSJ

ÁREAS INSCRITOS APROVADOS C/ BOLSA S/ BOLSA REPROVADOS OU

DESCLASSIFICADOS

Linguística,

Letras e

Artes

13 10 42 17 7

Engenharias 36 32 24 9

Biológicas,

Saúde e

Agrárias

25 11 8 4 28

Exatas e da

Terra

47 37 33 10

TOTAL 121 90 107 40 35

Comitê Externo (Pesquisadores do CNPq) : Professores Doutores Hugo Ricardo Zschommler

Sandim (EEL-USP), Rudnei de Oliveira Ramos (UERJ), Luiz Fernando Cappa de Oliveira (UFJF) e

Glauco Vieira Miranda (UFV), Myriam Correa de Araújo Ávila (UFMG), Ângelo Alves Carrara

(UFJF) e Marília Fernandes Maciel Gom es (UFV).
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Comissão Interna: Profs. Doutores Aparecida Célia Paula dos Santos, Heron Carlos de Godoy

Caldas, Kurt Strecker, Lane Maria Rabelo Baccarini, Romélia Mara Alves Souto, Sidiney Geraldo

Alves, Stênio Nunes Alves, Josefredo Rodrigues Pliego Júnior,  Sílvia Maria Jardim Brügger, Marise

Maria Santana da Rocha, Wilson Camilo Chaves, Paulo César de Oliveira, Guilherme Jorge de

Rezende, Ruth Bernardes de Sant’Ana, Fernando Pacheco Cortez, Eneida Maria Goddi Campos e

Suely da Fonseca Quintana.

TABELA PIIC – Edital 002/2009 (ago/09 a jul/10)

ÁREAS INSCRITOS APROVADOS REPROVADOS OU

DESCLASSIFICADOS

Ciências Humanas e

Sociais Aplicadas

1 1 0

Engenharias,

Biológicas, Saúde e

Agrárias e Exatas e

da Terra

10 3 7

TOTAL 11 4 7

A seleção do PIIC é feita somente pela Comissão Interna.

d) Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica/CNPq : foram enviados 2 trabalhos em 2009 para

concorrerem ao prêmio (Humanas: Aline Moreira Gonçalves/Marcos Vieira Silva e Renan Reis

Fonseca/Adelaine Laguardia Resende). Não foram contemplados.

e) VIII Congresso de Produção Científica - XVII Seminário de Iniciação Científica : realizado no

período de 20 a 23/10/2009. Tivemos 214 inscritos (PIBIC/FAPEMIG, PIBIC/CNPq, PICUFSJ,

PIIC, PIBIC-JÚNIOR, BIC/FAPEMIG e externos).

As apresentações deram-se sob a forma oral e sob a forma de painéis para os alunos da UFSJ.

Para o evento foram providenciados certificados de apresentação e cadernos de programação. A

confecção do CD ROM encontra-se em fase final.

A partir de 2009, a Pró-Reitoria, preocupada com a qualidade do evento, decidiu, respaldada pela

Reitoria, não realizar mais a SEDIP – Semana de Estudos e Divulgação de Pesquisas -  no
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formato que tem sido feita, por entender que, em função dos eventos que já ocorrem na UFSJ, ela

já cumpriu o seu papel como principal responsável pela divulgação dos trabalhos da Casa.

Comitê Externo (avaliação do PIBIC/CNPq) : Professores Doutores Hugo Ricardo Zschommler

Sandim (EEL-USP), César Ricardo Teixeira Tarley (UNIFAL), Marco Aurélio Máximo Prado

(UFMG), Maria Zilda Ferreira Cury (UFMG), Inês Assunção Castro Teixeira (UFMG) e Denise

Pinheiro da Costa (IPJB/RJ).

Comitê Externo (avaliação do PIBIC/FAPEMIG): Professores Doutores Roberto Aizik Tenembaum

(UFRJ), Maria Goreti de Almeida Oliveira (UFV), Thaís Nivia de Lima Fonseca (UFMG), Maria Zilda

Ferreira Cury (UFMG), Marcelo José Braga (UFV) e Marcos D.R. Sampaio (UFMG)

Comissão Interna: Profs. Doutores Aparecida Célia Paula dos Santos, Heron Carlos de Godoy

Caldas, Kurt Strecker, Erivelton G. Nepomuceno,  Vânia Regina Velloso Silva, Lane Maria Rabelo

Baccarini, Romélia Mara Alves Souto, Sidiney Geraldo Alves, Stênio Nunes Alves, Josefredo

Rodrigues Pliego Júnior, Valdir Mano, Jorge Andrés Julca Ávila, André Luiz Mota, José Augusto F.

Perez Villar, Honória de Fátima Gorgulho, Carla Regina G. Brighenti, Patrícia Maria D’Almeida

Lima, Leandro Augusto O. Barbosa, Emerson Zumpichiatti Arruda, Vanessa Faria Cortes, Tatiana

Garabini Cornelissen, Afonso Alencastro Graça Filho, Marise Maria Santana da Rocha, Wilson

Camilo Chaves, Paulo César de Oliveira, Guilherme Jorge de Rezende, Ruth Bernardes de

Sant’Ana, Fernando Pacheco Cortez, Wilson Luiz Rotatori Correa, Maria de Fátima Aranha Queiroz

e Melo, Simone de Faria Narciso Shiki, Jânio Caetano de Abreu, Kleber do Sa cramento Adão,

Wlamir Jose da Silva, Moisés Romanazzi Torres, Eliana da Conceição Tolentino, Cláudio Márcio

do Carmo e  Suely da Fonseca Quintana.

Menções Honrosas e Destaques:

PIBIC/CNPq/UFSJ

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

DESTAQUE:

NANOTUBOS DE SÍLICA E DE ORGANOSSILICATOS OBTIDOS PELO PROCESSO SOL -

GEL: EFEITO DO PRECURSOR NA SÍNTESE DIRECIONADO POR MOLDES

Autoria: Sabrina Gomes Faria (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Marco Antônio Schiavon

(Orientador – Departamento de Ciências Naturais - DCNAT/UFSJ)

MENÇÕES HONROSAS:

 O KÁON COMO UM MÉSON PESADO
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Autoria: Polyanna Guimarães e Miranda (Bolsista de Iniciação Científica) e André Luiz Mota

(Orientador – Departamento de Ciências Naturais - DCNAT/UFSJ)

 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM BIOSSENSOR ENZ IMÁTICO PARA

DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS FENÓLICAS

Autoria: Jefferson Patrício Nascimento (Bolsista de Iniciação Científica) e Profa. Honória de

Fátima Gorgulho (Orientadora – Departamento de Ciências Naturais - DCNAT/UFSJ)

ÁREA: ENGENHARIAS

DESTAQUE:

CONTROLE DE EPIDEMIAS POR MEIO DE SISTAEMAS MULTI -AGENTES

Autoria: Márcio Júnior Lacerda (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Erivelton Geraldo

Nepomuceno (Orientador – Departamento de Engenharia Elétrica - DEPEL/UFSJ)

MENÇÕES HONROSAS:

 REAVALIAÇÃO DO POTENCIAL EÓLICO DO ESTADO DE  MINAS GERAIS

Adaiana F. Gomes (Bolsista de Iniciação Científica) e Cláudio de Castro Pellegrini

(Orientador – Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluídos - DCTEF/UFSJ)

 DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PROPAGAÇÃO DA ONDA DE DEPRE SSÃO

ALASTRANTE POR MODELAGEM COMPUTACIONAL

Autoria: Natália de Lourdes Costa (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Hewerson

Zansávio Teixeira (Orientador – Departamento de Engenharia de Biossistemas -

DEPEB/UFSJ)

 USO DA TERMOGRAFIA COMO METODOLOGIA D E DIAGNÓSTICO PARA DETECÇÃO

DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA À

GASOLINA

Autoria: João Paulo dos Santos (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. José Antonio da

Silva (Orientador – Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluídos - DCTEF/UFSJ)

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

DESTAQUE:

FAUNA DE ABELHAS (HYMENOPTERA: APOIDEA) VISITANTES DAS FLORES DO

MANJERICÃO (Ocimum basilicum L.)

Autoria: Juliana Miranda Muniz (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Wellington Garcia Camp os

(Orientador – Departamento de Engenharia de Biossistemas - DEPEB/UFSJ)
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MENÇÃO HONROSA:

 BUSCA DE SUBSTÂNCIAS COM ATIVIDADE ALELOPÁTICA (FITOTÓXICA) A PARTIR

DE EXTRATOS DE ESPÉCIES VEGETAIS DA MICRORREGIÃO DE DIVINÓPOLIS

Autoria: Fernanda Maria Policarpo  Tonelli (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. João Máximo

de Siqueira (Orientador – Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ)

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

DESTAQUES:

ONTOLOGIA HERMENÊUTICA: MEDIAÇÃO DISCURSIVA E INTERPRETATIVA DO

HORIZONTE DE SIGNIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA NA OBRA DE PAUL RICOEUR

Autoria: Mônica Conceição Lopes da Cruz (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. João Bosco

Batista (Orientador – Departamento de Filosofias e Métodos - DFIME/UFSJ)

A “MATEMÁTICA EM VERSOS E PROSAS” DE ANNÍBA L MARQUES DA COSTA

Autoria: Sandra Freire da Silva (Bolsista de Iniciação Científica) e Profa. Romélia Mara Alves

Souto (Orientadora – Departamento de Matemática, Estatística e Ciências da Computação/UFSJ)

MENÇÕES HONROSAS:

 LIÇÕES DE ESCRITA ENTRE OS XAKRI ABÁ

Autoria: Stênio Marcus Silveira Castro Filho (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Carlos

Henrique de Souza Gerken (Orientador – Departamento das Psicologias/UFSJ)

 CLIENTELISMO E ESTADO NO OITOCENTOS: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS

REDES CLIENTELARES E SUA ATUAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO

Autoria: Gabriel Abílio Lima de Oliveira (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Ivan de

Andrade Vellasco (Orientador – Departamento de Ciências Sociais/UFSJ)

 CONFLITOS AMBIENTAIS E MINERAÇÃO NA MESORREGIÃO MINEIRA DO CAM PO

DAS VERTENTES

Autoria: Thiago Luis de Almeida Moreira (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Éder

Jurandir Carneiro (Orientador – Departamento de Ciências Sociais/UFSJ)

ÁREA: LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

DESTAQUE:
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ORGANIZAÇÃO TEMÁTICA E A REPRESENTA ÇÃO DISCURSIVA DO NEGRO: UMA ANÁLISE

SISTÊMICA À LUZ DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

Autoria: Lucas Leonel Pereira (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Cláudio Márcio do Carmo

(Orientador – Departamento de Letras, Artes e Cultura - DELAC/UFSJ)

MENÇÕES HONROSAS:

 MAPEAMENTO METAFÓRICO, IDENTIDADE E RELAÇÕES SOCIAIS NAS REDAÇÕES

DE VESTIBULAR

Autoria: Vitor Cordeiro Costa (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Antônio Luiz

Assunção (Orientador – Departamento de Letras, Artes e Cultura - DELAC/UFSJ)

 ARQUIVOS TEATRAIS: LETRA E VOZ

Autoria: Simonne Ellem F. Nascimento (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Alberto

Ferreira da Rocha Júnior (Orientador – Departamento de Letras, Artes e Cultura -

DELAC/UFSJ)

PIBIC/FAPEMIG/UFSJ

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E D A TERRA

DESTAQUE:

EXCITAÇÕES ÓTICAS EM CADEIAS MOLECULARES OBTIDAS PELA TEORIA DO

FUNCIONAL DENSIDADE DEPENDENTE DO TEMPO

Autoria: Raphaella Bahia Soares Cabral e Prof. Horácio Wagner Leite Alves (Orientador –

Departamento de Ciências Naturais – DCNAT/UFSJ)

MENÇÃO  HONROSA:

 CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM PÊNDULO DUPLO COM EXCITAÇÃO

EXTERNA

Autoria: Everthon de Souza Oliveira (Bolsista de Iniciação Científica) e Prof. Samuel Maier

Kurcbart (Orientador – Departamento de Ciências Naturais - DCNAT/UFSJ)

ÁREA: ENGENHARIAS

DESTAQUE:

CONSTRUÇÃO DE UM ROBÔ AUTÔNOMO CAPAZ DE DESVIAR DE OBSTÁCULOS: UMA

ESTRATÉGIA BASEADA EM AUTÔMATOS CELULARES
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Autoria: João Mateus de O. Arantes (bolsista de iniciação científica) e Prof. Erivelton G.

Nepomuceno (Orientador – Departamento de Engenharia Elétrica - DEPEL/UFSJ)

MENÇÕES HONROSAS:

 APLICAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS NA DETERMINAÇÃO DE ESTRUTURAS

DE UM MODELO POLINOMIAL NARMAX

Autoria: Daniel C. S. Braga (bolsista de iniciação científica) e Prof. Sérgio Augusto Araújo da

Gama Cerqueira (Orientador – Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC/UFSJ)

 ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE O PADRÃO ELETROGRÁFICO DE EVENTOS

EPLEPTIFORMES E O POTENCIAL INTRACELULAR EM NEURÔNIOS DO HIPOCAMPO DE

RATOS

Autoria: Gisele S. Nogueira (bolsista de in iciação científica) e Prof. Antônio Carlos Guimarães

de Almeida (Orientador – Departamento de Engenharia de Biossistemas - DEPEB/UFSJ)

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

DESTAQUE:

EFEITO DO ETANOL SOBRE AS ATIVIDADES EPILEPTIFORMES SUSTENTADAS POR

CONEXÕES NÃO SINÁPTICAS NA PROLE MACHO DE RATAS

Autoria: Marcos Alexandre Bezerra (bolsista de iniciação científica) e Prof. Gilcélio A. da Silveira

(Orientador – Departamento de Engenharia de Biossistemas – DEPEB/UFSJ)

MENÇÃO HONROSA:

 MODELO EXPERIMENTAL DE ESQUIVA INIBITÓRIA EM PIAU LEPORINUS PIAU

Autoria: Julyana Reis de Carvalho (bolsista de iniciação científica) e Profa. Liliam Midori Ide

(Orientadora – Departamento de Ciências Naturais - DCNAT/UFSJ)

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

DESTAQUE:

O DEBATE SOBRE A MÃO-DE-OBRA E AS REPRESENTAÇÕES DO INDÍGENA NAS

REVISTAS MINERVA BRASILIENSE E GUANABARA (1843 -1856)

Autoria: Flávia Cristina da Silva (bolsista de iniciação científica) e Prof. Danilo J. Zioni Ferretti

(Orientador – Departamento de Ciências Sociais - DECIS/UFSJ)

MENÇÕES HONROSAS:
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 FATORES ASSOCIADOS À PERCEPÇÃO DE MUDANÇAS DOS USUÁRIOS EM

FUNÇÃO DO TRATAMENTO RECEBIDO EM SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL

Autoria: Samir Vidal Mussi (bolsista de iniciação científica) e Marina de Bittencourt Bandeira

(Orientadora – Departamento das Psicologias - DPSIC/UFSJ)

 O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEUS DESAFIOS E

POTENCIALIDADES NO CAMPO DAS VERTENTES EM MINAS GERAIS

Autoria: Bruno A. Prado (bolsista de iniciação científica) e Prof. Benedito Anselmo M. de

Oliveira (Orientador – Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis - DECAC/UFSJ)

 FLUXOS DE CAPITAIS E O DEBATE SOBRE CASUALIDADE ENTRE JUROS E RISCO –

BRASIL: 1999/2008

Autoria: Vinicius Mendes Gott (bolsista de iniciação científica) e Prof. Alexandr e R. D’Almeida

(Orientador – Departamento de Ciências Econômicas - DCECO/UFSJ)

  O PERFIL DE COMPETITIVIDADE DAS EXPORTAÇÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E

OS IMPACTOS DA VALORIZAÇÃO DO REAL: EXISTEM EVIDÊNCIAS DA “DOENÇA

HOLANDESA”?

Autoria: Jayane P. de Oliveira (bolsista de iniciação científica) e Prof. Wilson Luiz Rotatori

Correa (Orientador – Departamento de Ciências Econômicas - DCECO/UFSJ)

 A EXPRESSÃO ARTÍSTICA E A BUSCA PELO INDIZÍVEL: DA NATUREZA EXPROPRIADA À

DIALÉTICA MORTE-VIDA NOS CONTOS DE CLARICE LISPECTOR

Autoria: Sandra F. de Resende (bolsista de iniciação científica) e Profa. Kety Valéria Simões

Franciscatti (Orientador – Departamento das Psicologias - DPSIC/UFSJ)

ÁREA: LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

DESTAQUE:

LEITURAS DE QUADERNA: DISCUSSÕES  ACERCA DE UM PERSONAGEM PÍCARO NA

CONTEMPORANEIDADE

Autoria: Lucimara de Andrade (bolsista de iniciação científica) e Prof. Alberto Ferreira da Rocha

Júnior (Orientador – Departamento de Letras, Artes e Cultura - DELAC/UFSJ)

MENÇÕES HONROSAS:

 MULHERES EM SEU TECER

Autoria: Deise Mara Balieiro (bolsista de iniciação científica) e Profa. Eliana da Conceição

Tolentino (Orientadora – Departamento de Letras, Artes e Cultura - DELAC/UFSJ)
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 POÉTICAS DA INFÂNCIA: MANUEL BANDEIRA E MANOEL DE BARROS – LEITURAS

DE MEMÓRIAS

Autoria: Denny José Almeida Costa (bolsista de iniciação científica) e Profa. Maria Ângela de

Araújo Resende (Orientadora – Departamento de Letras, Artes e Cultura - DELAC/UFSJ)

PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

DESTAQUE:

INFORMATIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE

ENFERMAGEM (CIPE)

Autoria de Marcela Letícia Carneiro Januário (bolsista, CEFET), Paôla Oliveira Souza (bolsista,

CEFET), Renan Gabriel Damazio Araújo (voluntário, CEFET) e Profa. Letícia Hele na Januário

(Orientadora, Campus Centro Oeste Dona Lindu - CCO/UFSJ).

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

MENÇÕES HONROSAS:

 CAZUZA: MEMÓRIA E COTIDIANO ESCOLAR NA OBRA DE VIRIATO CORRÊA,

Autoria de Milaine Kássia da Silva (bolsista de iniciação científica - E.Estadual Governador

Milton Campos) e Profa. Betânia Maria Monteiro Guimarães (Orientadora -  Departamento

das Ciências da Educação - DECED/UFSJ)

 CULTURA ESCOLAR E CULTURA DOS JOGOS: INTERLOCUÇÕES COM AS NOVAS

MODALIDADES DE LÚDICO NA ESCOLA

Autoria de Fernanda Patrícia da Silva (bolsista, E.Estadual Dr.Garcia de Lima) e Prof. Dener

Luiz da Silva (Orientador, Departamento das Psicologias - DPSIC/LAPIP/UFSJ)

 A CULTURA AFRO-BRASILEIRA NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DA EDUCAÇÃO

INFANTIL

Autoria de Kate Jane de Olive ira (bolsista de iniciação científica - E.Estadual Gov.Milton

Campos) e Profa. Maria Lúcia Monteiro Guimarães (Orientadora - Departamento das

Ciências da Educação - DECED/UFSJ)

ÁREA: ENGENHARIAS

INVESTIGAÇÃO DA ESTRUTURA DA REDE DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA DA UFSJ
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Autoria de Nicanor José (bolsista de iniciação científica - E. Estadual Dr. Garcia de Lima) e

Prof. Erivelton Geraldo Nepomuceno (Orientador – Departamento de Eletricidade –

DEPEL/UFSJ).

PIIC

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

DESTAQUE:

FAUNA DE ABELHAS (HYMENOPTERA: APOIDEA) VISITANTES DAS FLORES DO

MANJERICÃO (Ocimum basilicum L.)

Autoria: Ana Lúcia Carvalho Pereira (Aluna de Iniciação Científica) e Prof. Wellington Garcia

Campos (Orientador – Departamento de Engenharia de Biossistemas -DEPEB/UFSJ)

ÁREA: ENGENHARIAS

DESTAQUE:

EFICIÊNCIA DE SISTEMAS DE BOMBEAMENTO

Autoria: Jean Carlos Dutra (Aluna de Iniciação Científica) e Prof. José Tarcísio Assunção –

Orientador - Departamento de Engenharia Elétrica - DEPEL/UFSJ)

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOC IAIS

MENÇÕES HONROSAS:

 TUDO QUE É QUARTZITO DESMANCHA NO AR: MINERAÇÃO E CONFLITOS

AMBIENTAIS EM SÃO THOMÉ DAS LETRAS (MG)

Autoria: Atahualpa Yupanqui L. Chamorro (Aluno de Iniciação Científica) e Prof. Éder

Jurandir Carneiro

 EFEITOS DE UM PROGRAMA DE GIN ÁSTICA LABORAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Autoria: Letícia Benedito Lima (Aluna de Iniciação Científica) e Prof. Kleber do Sacramento

Adão.

f) Processo de Seleção PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIIC – Edital 005/2009/PROPE (mar/10 a
fev/11):

Para esse processo, as comissões iniciaram os trabalhos em set/09, incluindo a elaboração do

edital, e finalizaram em fev/10.
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O quadro abaixo demonstra a demanda que foi avaliada em 2009, mas qu e foram implementadas

a partir de março/10.

TABELA: PIBIC/FAPEMIG/UFSJ

ÁREAS INSCRITOS APROVADOS COM

BOLSA

SEM

BOLSA

REPROV.OU

DESCLASSIFICA

DOS

Ciências Humanas

e Sociais

Aplicadas

69 44 24 20 25

Linguística, Letras

e Artes

10 9 6 3 1

Engenharias 51 48 31 17 2

Biológicas, Saúde

e Agrárias

68 47 30 17 22

Exatas e da Terra 42 35 22 13 6

TOTAL 240 183 113 70 56

Comitê Externo (Pesquisadores do CNPq) : Professores Doutores Myriam Correa de Araújo Ávila

(UFMG), Thaís Nivia de Lima Fonseca (UFMG), Juan  Carlos Campos Rúbio (UFMG), Carlos

Renato Machado (UFMG) e Marcelo Angelo Cirilo (UFLA).

Comissão Interna: Coordenadores e Vice-Coordenadores de área: Lingüística, Letras e Artes:

Profs. Doutores Suely da Fonseca Quintana e Cláudio Márcio do Carmo; Human as e Sociais

Aplicadas:   Wilson Luiz Rotatori Correa; Ciências Exatas e da Terra:  Josefredo Rodrigues Pliego

Júnior e  André Luiz Mota; Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias:  Leandro Augusto O.

Barbosa e Aparecida Célia Paula dos Santos; Engenharias:   Erivelton G. Nepomuceno e Lincoln

Cardoso Brandão. O processo contou, ainda, com os seguintes avaliadores internos: Ricardo

Luciano Sonego Farias, Vânia Regina Velloso Silva, Lane Maria Rabelo Baccarini, Sidiney

Geraldo Alves, Stênio Nunes Alves, Valdir Mano, Jorge Andrés Julca Ávila, José Augusto F. Perez
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Villar, Honória de Fátima Gorgulho, Juan Carlos Paredes Campoy, Carla Regina G. Brighenti,

Patrícia Maria D’Almeida Lima, , Emerson Zumpichiatti Arruda, Vanessa Faria Cortes, Tatiana

Garabini Cornelissen, Afonso Alencastro Graça Filho, Marise Maria Santana da Rocha, Wilson

Camilo Chaves, Paulo César de Oliveira, Guilherme Jorge de Rezende, Ruth Bernardes de

Sant’Ana, Fernando Pacheco Cortez, Maria de Fátima Aranha Queiroz e Melo, Simone de Faria

Narciso Shiki, Jânio Caetano de Abreu, Kleber do Sacramento Adão, Wlamir Jose da Silva,

Moisés Romanazzi Torres e Eliana da Conceição Tolentino.

TABELA: PIIC – EDITAL 005/2009 (MAR/10 a FEV/11)

ÁREAS INSCRITOS APROVADOS REPROVADOS OU

DESCLASSIFICADOS

Ciências Humanas e Sociais

Aplicadas

1 1 0

Engenharias, Biológicas, Saúde e

Agrárias e Exatas e da Terra

10 3 7

TOTAL 11 4 7

A seleção do PIIC é feita somente pela Comissão Interna.

Para o ano de 2009, a Pró-Reitoria contou com uma cota de 110 bolsas da FAPEMIG e  4 da UFSJ,

com implementação em março de 2009, para atender à demanda selecionada no final de 2008.

g) Processo de Seleção PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG:

Foram lançados 3 editais na tentativa de ocupar as 50 bolsas concedidas pela FAPEMIG. Foram

ocupadas 45 bolsas: 27 (maio/09 a abril/10), 11 (set/09 a ago/10) e 7 (out/09 a set/10).

Comissão Interna do PIBIC-JÚNIOR:  Profs. Paulo César Pinheiro, Dener Luiz da Silva, Fernando

Otávio Coelho, Francinildo Nobre Ferreira e Betânia Maria Monteiro Guimarães.

 EDITAIS:

 Edital nº 005/2008 - Pró-Doutor – 19 professores contemplados. Total concedido: R$ 60.000,00

Comissão de Assessoramento da Pesquisa : Profs. Antônio Luiz Assunção (Presidente), Dylia

Lysardo Dias, Carlos Henrique de Souza Gerken, Marco Túlio Raposo, Saulo Luís  da Silva,

Wellington Garcia Campos e Ricardo de Carvalho Falcão.
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 Edital FAPEMIG – acervo bibliográfico para a pós-graduação: valor solicitado: R$ 98.519,50 –

atendido: R$ 70.935,00.

 CTINFRA E NOVOS CAMPI / FINEP: CTINFRA 01/2008: 3 subprojetos submetidos:  CEDOC –

Centro de Referência e Pesquisa Documental: valor solicitado: R$ 1.169.037,43 – valor

atendido: R$ 1.023.888,00; CAMAAT – Central Analítica de Materiais para Aplicações

Ambientais e Tecnológicas: valor solicitado: R$ 1.274.021,36 – valor atendido: R$

1.074.444,00; CEPPE – Centro de Pesquisa em Processos de Energia: valor solicitado:  R$

1.259.286,51 – valor atendido: não houve.

 NOVOS CAMPI 002/2008: foram submetidos 3 subprojetos: CPCTAE – Centro de Pesquisa em

Ciência e Tecnologia Aplicada às Engen harias: valor solicitado: R$ 831.725,00 – valor

atendido: não houve; CPMCS – Projeto de Implantação do Centro de Pesquisa Multidisciplinar

em Ciências da Saúde: valor solicitado: R$ 829.718,00 – valor atendido: não houve; CID-

PROBE – Centro de Integração Digital do Programa de Bioengenharia: : valor solicitado:

R$775.743,81 – valor atendido: R$ 234.417,00.

 Edital FAPEMIG – NIT – Propriedade Intelectual: valor concedido: R$ 43.324,43.

 Edital FAPEMIG – Periódicos: projeto encaminhado para Revista Vertentes: v alor solicitado:

R$ 16.600,00 – valor concedido: R$ 16.600,00

 FUNDO DE PESQUISA:
Foi concedido o valor total em 2009 de R$ 48.260,54, sendo R$ 26.566,08 referentes a 28

participações em eventos no país; R$ 19.707,57 para eventos no exterior e R$ 1.986,89 para

publicações. O Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa  é composto: Profs. Antônio Luiz Assunção

(Presidente), Dylia Lysardo Dias, Luiz Antônio da Fonseca Manso, Patrícia Benedini Martelli,

Bezamat de Souza Neto e Maria Ângela Araújo de Resende (até feverei ro/09)

 PESQUISADOR VISITANTE NACIONAL SÊNIOR – PVNS/CAPES

A CAPES, em outubro de 2009, recebeu propostas das Instituições Federais de Ensino Superior,

por meio do Edital 20/2009, criadas a partir do ano 2000, bem como daquelas participantes do

Programa REUNI, com campi fora de sede, com a finalidade de fortalecer e/ou consolidar essas

instituições, em particular seus campi fora de sede.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação encaminhou a CAPES 4 propostas apresentadas

pelos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, conforme se seguem:

1) Mestrado em Psicologia: Proposta da Pesquisadora Visitante Profa. Dra. Marília Novais da

Mata Machado (UFMG)
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2) Mestrado em Letras: Proposta da Pesquisadora Visitante Profa. Dra. Eneida Maria de Souza

(UFMG)

3) Mestrado em Ciências da Saúde (CCO): Proposta da Pesquisadora Visitante Profa. Dra. Maria

Regina de Almeida Viana (UFMG) –

4) Mestrado em Ciências da Saúde (CCO): Curso de Enfermagem: Proposta da Pesquisadora

Visitante Profa. Dra. Matilde Meire Miranda Cadete (Faculdade Estácio de Sá – BH/MG).

Das 4 propostas apresentadas, foram aprovadas, para início em 2010, a proposta do Mestrado em

Letras e a do Mestrado em Psicologia.

EXTENSÃO

INVERNO CULTURAL

 Realização do 22º Inverno Cultural prestou tributo ao ator Grande Otelo (1915-1993),

artista de cinema, teatro e TV, que engrandeceu a dramaturgia brasileira.

ASSISTENCIA ESTUDANTIL

 Restaurante Universitário

Atualmente, a UFSJ está construindo o restaurante universitário cuja previsão de início das

atividades é para o término de 2011com previsão de 2.000 m 2 de área na ordem de R$

2.300.000,00 em sua proposta de adesão ao REUNI. Será possível o oferecimento de 1.000

refeições-dia, almoço e jantar, com custeamento a partir dos recursos do Programa de Assistência

Estudantil do MEC-ANDIFES.

Enquanto o Restaurante Universitário não estiver em operação a UFSJ atende aos alunos com o

Programa de Auxílio Alimentação. Iniciado em 2008, o programa atendeu, nos meses de

novembro e dezembro, aos 95 alunos bolsistas de Ativi dade, com recursos de R$ 8.548,96. Em

2009, foram investidos R$ 611.106,89 atendendo 411 alunos. O programa funciona com o

credenciamento de restaurantes que fornecem alimentação balanceada a partir de avaliação

nutricional a estudantes com carência socioe conômica comprovada.

O auxílio alimentação destina-se à aquisição de refeições nos restaurantes credenciados na

cidade de São João del-Rei. O cupom alimentação foi implantado para melhorar o nível de
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qualidade de vida, envolvendo o binômio aluno/desempenh o acadêmico, proporcionando

condições de igualdade entre os graduandos.

 Moradia Estudantil

Atualmente, a UFSJ não possui Moradia Estudantil, apenas um cadastro de oferta de moradias

(repúblicas, quartos e casas que não estejam sob responsabilidade de empr esas imobiliárias,

referentes unicamente a São João del -Rei), que é disponibilizado  a todos os alunos que

necessitarem de informações sobre moradia em São João del -Rei. Para a concretização da

moradia estudantil, estão previstos recursos de R$ 3.500.000,0 0 em 2010. O prédio para a

moradia estudantil será de 5.000m² de área com 200 unidades habitacionais.

 Bolsa Atividade

Tem como objetivo facilitar a permanência de estudantes de graduação, regularmente

matriculados e com limitações financeiras, para arcar  com os custos adicionais de sua estada na

UFSJ. O processo de seleção é feito através da avaliação das condições socioeconômicas do

candidato. A lotação dos alunos selecionados, nos últimos anos, tem sido preferencialmente em

atividades de extensão, pesqu isa, laboratórios de ensino e em atividades administrativas que

dependem de pessoal para funcionar nos três turnos. Atualmente são contemplados 117

bolsistas.

 Auxílio Financeiro para apresentação de  trabalhos acadêmicos

Objetiva conceder auxílio financeir o para despesas oriundas da apresentação de trabalhos

acadêmicos, frutos de projetos de pesquisa, ensino  e extensão. Em 2009 foram atendidos 122

alunos.

 Auxílio Financeiro para Participação em Atividades Esportivas

Programa que objetiva conceder auxílio  financeiro para despesas em atividades e práticas

esportivas. Em 2009 foram atendidos 30 alunos.

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL A ALUNOS DE GRADUAÇÃO

 Programa Longe de Casa

Programa de apoio a alunos de graduação, iniciantes da UFSJ e moradores de outras cid ades,

que apresentam conflitos e ansiedades relativos a adaptação à fase inicial dos estudos fora de

casa. Esse programa justifica-se em função do elevado número de candidatos oriundos de outras

cidades classificados no processo seletivo da UFSJ. Em 2009 f oram atendidos 40 alunos.

 Assistência à Saúde Mental
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Programa que tem por objetivo propiciar apoio, orientação, fortalecimento da auto -estima,

desenvolvimento dos recursos internos do aluno, para que ele possa lidar de forma satisfatória

com uma possível situação-problema. Em 2009 foram atendidos 36 alunos.

 Assistência à Saúde Bucal

O Projeto de Assistência à Saúde Bucal tem o objetivo de atender aos alunos, com comprovada

carência socioeconômica, que necessitam de tratamento odontológico. Em 2009 foram at endidos

87 alunos.

OBRAS REALIZADAS:

A seguir listamos todas as obras iniciadas e em andamento em 2009

 Construção de prédio para o Curso de Música – 2ª etapa, no Campus Tancredo de

Almeida Neves (CTAN), com uma área construída total de 1.542,84 m², em 02  pavimentos,

onde foram alocados: salas de aulas, gabinetes de docentes, anfiteatro, laboratórios, salas

de coordenadoria de curso e de departamento, almoxarifado e teatro de arena. Esta etapa

objetivou o término da construção do prédio e os serviços foram : colocação dos pisos,

vidros, pintura, instalação de um elevador, execução do tratamento acústico e do sistema

central de ar condicionado, rede de esgoto, tratamento do arrimo e fosso do elevador. O

custo total foi de R$ 839.112,52. Contrato 314/2008, ass inado em dezembro de 2008,

celebrado e executado pela Visual Artefatos de Alumínio Ltda e com término em abril de

2009.
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 Construção de prédio em 03 pavimentos para laboratórios e salas de aula, anexo ao

DCNAT no Campus Dom Bosco (CDB) – 3ª etapa, com uma área de 2007 m², onde foram

alocados laboratórios e salas de aula para os cursos de Física, Química e Biologia. Esta

etapa permitiu o término da obra e garantiu a colocação das esquadrias restantes,

colocação de divisórias em laboratórios e boxes de granit o nos sanitários, a colocação do

piso em granitina, rodapés, piso em granito das escadas, a execução do projeto elétrico,

de lógica e telefonia e complementação do projeto hidráulico, a pintura geral, colocação de

vidros nas esquadrias, execução da rede de  alimentação de gás nos laboratórios, a

construção de bancadas centrais e laterais nos laboratórios com as respectivas redes de

gás, energia e água, cobertura e instalação de um reservatório de água de reuso. O custo

total para esta obra foi de R$ 1.284.86 0,28. Contrato 289/2008, no valor de R$

1.028.603,28, assinado em dezembro de 2008, e Termo Aditivo de R$ 256.257,00,

assinado em abril de 2009, celebrado e executado pela Visual Artefatos de Alumínio Ltda e

com término em maio de 2009.

 Reforma e adaptação do 3º pavimento do prédio do Campus de Divinópolis, com uma área

reformada de 1.563,60 m², onde foram alocados: salas de aula, laboratórios, salas de

professores, sala de equipamentos e sanitários. O objetivo desta obra foi o término da

reforma do prédio, com condições de atender a demanda daquele Campus. O custo total

foi de R$ 604.343,00. Contrato 268/2008, no valor de R$ 488.400,00, assinado em

novembro de 2008, e Termo Aditivo de R$ 115.943,00, assinado em março de 2009,
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celebrados e executados pela Visual Artefatos de Alumínio Ltda, com término em março de

2009.

 Construção de prédio do Complexo do REUNI I, no Campus Tancredo de Almeida Neves

(CTAN), com uma área construída total de 2.721,33 m², em 03 pavimentos, onde foram

alocados: salas de aula, laboratórios, salas de professores, salas administrativas, salas de

coordenadorias de cursos e salas de departamentos. Esta obra possibilitou a infra -

estrutura necessária para atender a demanda dos cursos de Arquitetura e Urbanismo,

Artes Cênicas, Geografia, Comunicação Social e Jornalismo, com uma estrutura adequada

para maior conforto e comodidade para os usuários e um atendimento eficiente e de

qualidade. O custo total foi de R$2.924.305,74. Contrato 001/2009 – FAUF no valor de R$

2.470.168,53, assinado em janeiro de 2009, Termo Aditivo N.1 de R$ 287.014,63,

assinado em junho de 2009, Termo Aditivo N.2 de R$ 18.347,41, assinado em julho de

2009, e Termo Aditivo N.3 de R$ 148.775, assinado em julho de 2009, celebrado e

executado pela Visual Artefatos de Alumínio Ltda, com término em julho de 2009.
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 Construção de prédio para o Curso de Zootecnia – 1ª etapa, no Campus Tancredo de

Almeida Neves (CTAN), com uma área construída total de 1.396,82 m², em 03 pavimentos,

onde foram alocados: salas de a ula, laboratórios, salas de professores, salas

administrativas, salas de coordenadorias de cursos e salas de departamentos. Esta obra

possibilitou a infra-estrutura necessária para atender a demanda do curso de Zootecnia. O

custo total da obra foi de R$ 1. 519.587,67.  Contrato 312/2008 no valor de R$

1.394.000,00, assinado em dezembro de 2008 e Termo Aditivo de R$ 125.587,67,

assinado em dezembro de 2008, celebrado e executado pela Construtora Baccarini Ltda,

com término em dezembro de 2009.

 Construção de prédio para o Curso de Zootecnia – 2ª etapa, no Campus Tancredo de

Almeida Neves (CTAN), com uma área construída total de 1.114,44 m², em 03 pavimentos,

onde foram alocados: salas de aula, laboratórios, salas de professores, salas

administrativas, salas de coordenadorias de cursos e salas de departamentos. Esta obra

possibilitou a infra-estrutura necessária para atender a demanda do curso de Zootecnia. O

custo total da obra foi de R$ 1.565.622,08.  Contrato 313/2008 no valor de R$

1.322.589,84, assinado em dezembro de 2008 e Termo Aditivo de 243.032,24, assinado

em dezembro de 2009, celebrado e executado pela Construtora Baccarini Ltda, com

término em dezembro de 2009.
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 Construção de prédio para o Campus de Sete Lagoas (CSL) – 1ª etapa, com uma área

construída total de 1.396,82 m², em 03 pavimentos, onde foram alocados: salas de aula,

laboratórios, salas de professores, salas administrativas, salas de coordenadorias de

cursos e salas de departamentos. Esta obra possibilitou a infra -estrutura necessária para

atender a demanda dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia de Alimentos,

com uma estrutura adequada que possa trazer maior conforto e comodidade para os

usuários e um atendimento eficiente e de qualidade. O custo está orçado em R$

1.447.000,55. Contrato 308/2008 no valor de R$ 1.420.050,11, assinado em dezembro de

2008, e Termo Aditivo de R$ 26.950,44, assinado em outubro de 2009, celebrado e em

execução pela SPEL Engenharia Ltda, com término previsto para abril de 2010. Está em

negociação novo Termo Aditivo para o término das obras.  (Sem foto)

 Construção de prédio para o Campus de Sete Lagoas (CSL) – 2ª etapa, com uma área

construída total de 1.396,82 m², em 03 pavimentos, onde foram alocados: salas de aula,

laboratórios, salas de professores, salas administrativas, salas de coordenadorias de

cursos e salas de departamentos, possibilitando a infra -estrutura necessária para atender

a demanda dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia de Alimentos, com uma

estrutura adequada que possa t razer maior conforto e comodidade para os usuários e um

atendimento eficiente e de qualidade. O custo está orçado em R$ 1.362.550,00. Contrato

309/2008 assinado em dezembro de 2008, celebrado e em execução pela SPEL

Engenharia Ltda, com término previsto pa ra abril de 2010. Está em negociação novo

Termo Aditivo para o término das obras.
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 Construção de prédio para a Oficina Escola, no Campus Tancredo de Almeida Neves

(CTAN), com uma área construída total de 469,02 m², onde foram alocados: laboratórios,

salas de professores, salas administrativas, salas de coordenadorias de cursos e salas de

departamentos, atendendo a demanda do curso de Artes Aplicada, com uma estrutura

adequada para o maior conforto e comodidade dos usuários e um atendimento eficiente e

de qualidade. O custo total da obra foi de R$ 507.800,00. Contrato 288/2008 assinado em

dezembro de 2008, celebrado e executado pela Construtora Baccarini Ltda, com término

em julho de 2009.

 Construção de Complexo de Prédios para o Campus de Divinópol is (CCO), com uma área

construída total de 2.552,20 m², em 03 pavimentos, onde foram alocados: salas de aula,

laboratórios, salas administrativas e salas de apoio. Esta obra possibilitou a infra -estrutura

necessária para atender a demanda dos cursos de Med icina, Enfermagem, Bioquímica e

Farmácia, com uma estrutura adequada para maior conforto e comodidade dos usuários e

um atendimento eficiente e de qualidade. O custo total da obra foi de R$ 3.443.439,06.

Contrato 306/2008 no valor de R$ 2.791.479,50, assi nado em dezembro de 2008 e Termo
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Aditivo de R$ 651.959,26, assinado em julho de 2009, celebrado e executado pela Extra

Engenharia Ltda, com término em agosto de 2009.

 Reforma de Pavilhões do Campus Avançado do Alto do Paraopeba (CAAP) – 3ª etapa,

que teve como objeto a recuperação de mais dois pavilhões e duas torres, com a

construção de toda a vedação interna para atendimento do layout proposto, recuperação

das esquadrias metálicas existentes, execução das instalações elétricas e hidráulicas,

revisão e recuperação da cobertura e a instalação de 01 elevador. O custo total da obra foi

de R$ 2.881.136,14.  Contrato 307/2008 no valor de R$ 2.283.183,54, assinado em

dezembro de 2008 e Termo Aditivo de R$ 597.952,60, assinado em maio de 2009,

celebrado e executado pela Extra Engenharia Ltda, com término em julho de 2009.

 Construção de prédio para a Biblioteca do Campus de Divinópolis (CCO), com uma área

construída total de 2.262,98 m², em 03 pavimentos, onde foram alocados os acervos dos

cursos de Medicina, Enfermagem, Bioquímica e Farmácia, bem como um anfiteatro

climatizado e preparado para a realização de eventos acadêmicos, um laboratório de

informática, salas administrativas e de controle, sala de microfilmagem, cabines de estudos
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individuais e em grupo e uma sala de vídeo. O custo total da obra foi de R$ 2.116.628,57.

Contrato 305/2008 assinado em dezembro 2008, celebrado e executado por São Francisco

Projetos de Engenharia e Meio Ambiente Ltda, com previsão de término em abril de 2010.

Está em negociação novo Termo Aditivo para o término das obras.

 Construção de prédio para a Biblioteca do Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN),

com uma área construída total de 2.262,98 m², em 03 pavimentos, onde foram alocados os

acervos dos cursos de Adminis tração, Ciências Contábeis, Educação Física, Musica,

Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Geografia, Comunicação Social e Jornalismo,

Zootecnia, Computação e Artes Aplicadas, bem como um anfiteatro climatizado e

preparado para a realização de eventos ac adêmicos, laboratório de informática, salas

administrativas e de controle, sala de microfilmagem, cabines de estudos individuais e em

grupo e uma sala de vídeo. O custo total foi de R$ 2.953.729,97.  Contrato 310/2008 no

valor de R$ 2.495.000,00, assinado em dezembro de 2008 e Termo Aditivo de R$

458.729,97, assinado em junho de 2009, celebrado e executado pela Visual Artefatos de

Alumínio Ltda, com término em setembro de 2009.
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 Construção de prédio para o Biotério no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTA N),

com uma área construída total de 783,30 m², em 02 pavimentos, onde serão alocadas

salas de pesquisa, salas de professores, criatórios de cobaias e sala de autoclave. O custo

está orçado em R$ 1.103.975,83. Contrato 002/2009 – FAUF, no valor de R$ 927.960,00

assinado em janeiro 2009, e Termo Aditivo de R$ 176.015,83, assinado em janeiro de

2010, celebrado e sendo executado por Construtora Baccarini Ltda, com previsão de

término em junho de 2010.

 Instalação de bancadas, prateleiras, balcão em painéis de divisória, substituição do forro

de pinus existente por PVC, lixamento e calafetação do piso de taco, instalação de rack e

switch, substituição da rede elétrica existente por outra com cabo de 25 mm, saindo da

caixa de passagem existente até os quadros de distribuição do SETOB, DIPRE e SESEG

e instalação de 37 tomadas do tipo 2P+T, na Prefeitura de Campus.

 Instalação de divisória, do tipo duraplac, bancadas para computador, instalação de rede de

lógica, em cabo UTP azul, tubulação aparente em condulete c inza e conectores RJ 45

para 10 tomadas e instalação de rede elétrica, tubulação aparente em condulete cinza e 22

tomadas do tipo 2P+T, no telecentro do Campus Dom Bosco (CDB).

 Instalação de balcão para atendimento, com prateleira, 12 gavetas e portinhola,  executado

em painéis de divisória, do tipo duraplac, na cor areia jundiaí e perfis de aço na cor ocre,

instalação de prateleira, nas dimensões de 2,40x0,40x2,10m, executada em painéis de

divisória, do tipo duraplac, na cor areia jundiaí e perfis de aço na  cor ocre e instalação de

bancadas para computador, executada em painéis de divisória, do tipo duraplac, na cor

areia jundiaí e perfis de aço na cor ocre, na DICON do Campus Dom Bosco (CDB).

 Instalação de bancadas articuladas, prateleiras, mesa para estudo , estruturada com

metalon 50x30, executadas em painéis de divisória, do tipo duraplac, na cor areia jundiaí e
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perfis de aço na cor ocre. Fornecimento de um banco, em madeira de lei, do tipo angelin,

com 2,10x0,45m e instalação de rede de lógica, em cabo UT P azul, tubulação aparente em

condulete cinza e conectores RJ 45 para 02 tomadas, para o PET do Campus Dom Bosco

(CDB).Contrato 321/2008 no valor de R$ 31.890,00, assinado em dezembro de 2008,

celebrado e executado pela Construtora Baccarini Ltda, com térm ino em abril de 2009.
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 Elaboração do projeto para implantação das instalações de proteção e combate a incêndio

nos campi da UFSJ, com uma área total de 974.016,00 m². Este serviço, além de atender

determinação de auditores e o cumprimento  da legislação em vigor, possibilitou a

averbação das construções novas ocorridas na UFSJ e que ainda não haviam se

concretizado por força de exigência do corpo de bombeiros local, que determinaram a

elaboração e execução de um projeto de prevenção e comba te e incêndio nas

dependências da UFSJ. O objeto foi a elaboração do projeto de combate a incêndio e

pânico nos Campi da UFSJ em São João del -Rei. O custo total foi de R$ 194.024,18.

Contrato 311/2008, assinado em dezembro de 2008, celebrado e executado po r Ipê

Consultoria e Projetos Ltda, com término em março de 2009.  (Sem foto)

 Elaboração do Plano Piloto no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN), com uma

área total de 832.692 m². Este serviço, além de atender demandas do REUNI –

Reestruturação e expansão das Universidades Federais, propiciou o estudo do desenho

urbano deste Campus, constituindo -se no instrumento capaz de viabilizar, nos seus

espaços físicos, as estratégias necessárias para implantação e consolidação das políticas

sócio-econômicas previstas para implantação, consolidação e desenvolvimento das metas

da UFSJ em curto, médio e longo prazos. Os serviços previram a determinação das

tipologias construtivas, os sistemas viários e projeções para assentamento de edificações,

além de produzir o termo de referência para o Plano Diretor da Instituição. O custo total foi

de R$ 72.500,00. Contrato 279/2008, assinado em dezembro de 2008, celebrado e

executado por Zero Três Arquitetura S/S Ltda, com término em maio de 2009.
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 Construção de prédio do Complexo de Divinópolis – 2ª Etapa, com uma área construída

total de 624,44 m², em 03 pavimentos, onde serão alocados 06 salas de aula. Esta obra

possibilitará a infra-estrutura necessária para atender a demanda dos cursos de Medicina,

Enfermagem, Bioquímica e Farmácia, com uma estrutura adequada que possa trazer

maior conforto e comodidade para os usuários e possa possibilitar um atendimento

eficiente e de qualidade. O custo está orçado em R$ 728.960,01. Contrato 289/2009,

assinado em agosto de 2009, celebr ado e sendo executado pela Extra Engenharia Ltda,

com previsão de término em abril de 2010. Está em negociação novo Termo Aditivo para o

término das obras.
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 Construção de Subestação no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN) para receber

a entrada de energia neste, já que a existente não comporta a expansão ocasionada pelo

REUNI. Esta obra possibilitará a infra -estrutura necessária para atender a demanda dos

cursos instalados neste Campus, o abastecendo com energia necessária para a

alimentação das redes elétricas dos prédios existentes e dos em construção, com uma

estrutura adequada e dentro das normas da concessionária local – CEMIG, trazendo maior

conforto e comodidade para os usuários e possibilitando um atendimento eficiente e de

qualidade. O custo está orçado em R$134.667,86 Contrato 308/2009 no valor de R$

128.141,78, assinado em setembro de 2009 e Termo Aditivo de R$ 6.526,08, assinado em

novembro de 2009, celebrado e sendo executado pela Visual Artefatos de Alumino Ltda.

 Construção de Subestação em Divinópolis para receber a entrada de energia e a rede de

distribuição de média tensão no Campus Dona Lindú, já que a existente não comporta a

expansão ocasionada pelo REUNI. Esta obra possibilitará a infra -estrutura necessária para

atender a demanda dos cursos instalados neste Campus, o abastecendo com energia

necessária para a alimentação das redes elétricas dos prédios existentes e dos em

construção, com uma estrutura adequada e dentro das normas da concessionária local –

CEMIG, trazendo maior conforto e comodidade para os usuários e possibilitando um

atendimento eficiente e de qualidade. O custo está orçado em R$ 216.000,00. Contrato

309/2009, assinado em outubro de 2009, celebrado e sendo executado pela Extra

Engenharia Ltda, com previsão de  término em abril de 2010. Está em negociação novo

Termo Aditivo para o término das obras.
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 Construção de Subestação em Sete Lagoas para receber a entrada de energia e a rede de

distribuição de média tensão no Campus de Sete Lagoas, já que a existente não comporta

a expansão ocasionada pelo REUNI. Esta obra possibilitará a infra -estrutura necessária

para atender a demanda dos cursos instalados neste Campus, o abastecendo com energia

necessária para a alimentação das redes elétricas dos prédios existente s e dos em

construção, com uma estrutura adequada e dentro das normas da concessionária local –

CEMIG, trazendo maior conforto e comodidade para os usuários e possibilitando um

atendimento eficiente e de qualidade. O custo está orçado em R$ 216.833,63. Con trato

319/2009 assinado em novembro de 2009, celebrado e sendo executado pela Sicla

Engenharia Ltda, com previsão de término em abril de 2010.



66

 Construção de prédio do Complexo do REUNI 2, no Campus Tancredo de Almeida Neves

(CTAN), com uma área const ruída total de 2.419,92 m², em 03 pavimentos, onde serão

alocados: salas de aula, laboratórios, salas de professores, salas administrativas, salas de

coordenadorias de cursos e salas de departamentos. Esta obra possibilitará a infra -

estrutura necessária para atender a demanda dos cursos de Arquitetura e Urbanismo,

Artes Cênicas, Geografia, Comunicação Social e Jornalismo e outros que estão em

processo de aprovação, com uma estrutura adequada que possa trazer maior conforto e

comodidade para os usuários e possa possibilitar um atendimento eficiente e de qualidade.

O custo está orçado em R$ 3.116.277,10. Contrato 279/2009 no valor de R$ 2.624.432,81,

assinado em novembro de 2009, e Termo Aditivo de R$ 491.844,29, assinado em janeiro

de 2010, celebrado e sendo executado pela Visual Artefatos de Alumínio Ltda, com

previsão de término em abril de 2010.

 Limpeza de taludes e plantio de grama no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN). O

custo está orçado em R$ 70.482,03. Contrato 342/2009 assinado em dezembro de 2009,

celebrado e sendo executado pela Construtora Baccarini Ltda, com previsão de término

em fevereiro de 2010.
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 Construção de prédio para o Restaurante Universitário – 1ª Etapa no Campus Tancredo de

Almeida Neves (CTAN), com a construção da infra -estrutura, a superestrutura e a

execução do SPDA, com uma área construída total de 1.417,09 m², em 01 pavimento. Esta

obra possibilitará a infra-estrutura necessária para atender a demanda dos discentes,

docentes e técnicos da UFSJ, com uma estrutura adequa da que possa trazer maior

conforto e comodidade para os usuários e possa possibilitar um atendimento eficiente e de

qualidade. O custo orçado é de R$ 970.000,00.  Contrato 354/2009, assinado em

dezembro de 2009, celebrado e sendo executado pela Visual Arte fatos de Alumínio Ltda,

com previsão de término em julho de 2010.

 Construção de Complexo Esportivo – 1ª Etapa, no Campus Tancredo de Almeida Neves

(CTAN), com a construção da infra -estrutura, a superestrutura, as alvenarias, a execução

do SPDA e plantio de grama esmeralda nos taludes, com uma área construída total de

3.434,12 m², onde serão alocados: 01 quadra poliesportiva, 02 quadras pedagógicas, 04

vestiários, 02 sanitários para o público e 02 salas para professores. Esta obra possibilitará

a infra-estrutura necessária para atender a demanda dos cursos da UFSJ, em especial o

Curso de Educação Física e da comunidade em geral para a prática esportiva, com uma

estrutura adequada que possa trazer maior conforto e comodidade para os usuários e

possa possibilitar um atendimento eficiente e de qualidade. O custo orçado é de R$

1.484.590,06. Contrato 357/2009, assinado em dezembro de 2009, celebrado e sendo

executado pela Sicla Engenharia Ltda, com previsão de término em abril de 2010. (Obra

licitada, com contrato assinado. A obra está suspensa para definição de novo local de

implantação) (Sem foto)

 Serviço de extensão da rede de média e baixa tensão no Campus Tancredo de Almeida

Neves (CTAN), com transferência do transformador existente para perto do galpão e

substituição da rede aberta da cabine de subestação até rede de média e substituição do



68

trafo do prédio do CRT. O custo orçado é de R$ 33.795,17. Contrato 328/2009, assinado

em dezembro de 2009, e Termo Aditivo de R$ 7.772,45, assinado em janeiro de 2010,

celebrado e sendo executado pela Gedal Instalação e Manutenção Elétrica em Geral Ltda.

 Reforma da quadra e alambrado do campo de futebol do campus Bom Bosco. O custo

orçado é de R$ 119.946,00. Contrato 346/2009, assinado em dezembro de 2009,

celebrado e sendo executado pela Construtora Baccarini Ltda, com previsão de término

em abril de 2010.
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 Adequação das Instalações Elétricas do Anexo do DCNAT no Campus Dom Bosco (CDB).

O custo orçado é de R$ 197.707,00. Contrato 340/2009, assinado em dezemb ro de 2009,

celebrado e sendo executado pela Visual Artefatos de Alumínio Ltda, com previsão de

término em março de 2010.

 Construção de prédio para salas administrativas, no Campus Santo Antonio (CSA), com

uma área construída total de 471,69 m², em 02  pavimentos. Esta obra possibilitará a infra -

estrutura necessária para atender a demanda da área administrativa, com uma estrutura

adequada que possa trazer maior conforto e comodidade para os usuários e possa

possibilitar um atendimento eficiente e de qua lidade. O custo orçado é de R$ 524.677,46.

Contrato 345/2009, assinado em dezembro de 2009, celebrado e sendo executado pela

Visual Artefatos de Alumínio Ltda, com previsão de término em abril de 2010.
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 Recuperação da fachada do prédio principal do Ca mpus Dom Bosco (CDB), com a sua

reforma e pintura, com uma área de fachada reformada de 9.349,00 m². O custo orçado é

de R$ 931.287,73. Contrato 353/2009, assinado em dezembro de 2009, celebrado e sendo

executado pela Visual Artefatos de Alumínio Ltda, com  previsão de término em maio de

2010.

 Execução do projeto de prevenção contra incêndio e pânico – CSA, CDB, CTAN, SLB. O

custo orçado é de R$ 2.388.763,92. Contrato 50/2010, assinado em janeiro de 2010,

celebrado e sendo executado pela Visual Artefato s de Alumínio Ltda, com previsão de

término em agosto de 2010.
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 Construção cobertura e fechamento em policarbonato do prédio do Complexo de salas de

aula e laboratórios no Campus Centro Oeste (CCO). O custo orçado é de R$ 79.554,72.

Contrato 344/2009, assinado em dezembro de 2009, celebrado e sendo executado pela

Extra Engenharia Ltda, com previsão de término em março de 2010.

 Construção cobertura e fechamento em policarbonato do prédio de Zootecnia e

Computação no campus Tancredo de Almeida neves. O custo orçado é de R$ 79.167,43.

Contrato 341/2009, assinado em dezembro de 2009, celebrado e sendo executado pela

Visual Artefatos de Alumínio Ltda, com previsão de término em março de 2010.
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 Construção de prédio para alocação do Almoxarifado  e da DIPRE, no Campus Santo

Antônio (CSA), com uma área construída total de 471,21 m², em 02 pavimentos. Esta obra

possibilitará a infra-estrutura necessária para atender a demanda de espaço físico para os

almoxarifados da UFSJ, com uma estrutura adequada  que possa trazer maior conforto e

comodidade para os usuários e possa possibilitar um atendimento eficiente e de qualidade.

O custo orçado é de R$ 549.500,58. Contrato 355/2009, assinado em dezembro de 2009,

celebrado e sendo executado pela Construtora Ba ccarini Ltda, com previsão de término

em maio de 2010.

 Construção de um Complexo do REUNI no Campus Santo Antônio (CSA), sendo o

primeiro prédio para o Curso de Engenharia Elétrica com uma área construída total de

2.630,67 m², em 04 pavimentos, onde s erão alocados: salas de aula, laboratórios, salas

administrativas, salas de apoio e salas para professores. Esta obra possibilitará a infra -

estrutura necessária para atender a demanda dos cursos de Engenharia Elétrica,

Engenharia Mecânica e de Produção, co m uma estrutura adequada que possa trazer

maior conforto e comodidade para os usuários e possa possibilitar um atendimento

eficiente e de qualidade. O custo orçado é de R$ 3.497.585,63. Contrato 359/2009,

assinado em dezembro de 2009, celebrado e sendo exe cutado pela Sicla Engenharia

LTDA, com previsão de término em junho de 2010.
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 Construção de prédio para a Engenharia Mecânica e a Engenharia de Produção, no

Campus Santo Antônio (CSA), com uma área construída total de 2.701,34 m², em 04

pavimentos, onde serão alocados: salas de aula, laboratórios, salas de professores, salas

administrativas, salas de coordenadorias de cursos e salas de departamentos. Esta obra

possibilitará a infra-estrutura necessária para atender a demanda dos cursos de

Engenharia Mecânica e Engenharia da Produção, com uma estrutura adequada que possa

trazer maior conforto e comodidade para os usuários e possa possibilitar um atendimento

eficiente e de qualidade. O custo orçado é de R$ 3.497.585,63. Contrato 358/2009,

assinado em dezembro de 2009, celebrado e sendo executado pela Extra Engenharia

Ltda, com previsão de término em junho de 2010.

 Execução da rede mestra de esgoto no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN). O

custo orçado foi de R$ 99.349,82. Contrato 244/2009, assinado em maio de 2009,

celebrado e sendo executado pela Visual Artefatos de Alumínio Ltda.
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 Instalação de um gerador no NTINF no Campus santo Antônio (SCA). O custo total foi de

R$ 13.672,79. Contrato 274/2008, assinado em dezembro de 2008, celebrado e exe cutado

pela Visual Artefatos de Alumínio Ltda, com término em abril de 2009.

 Construção de bancadas e divisórias de laboratórios e de expositores de Documentos para

o Campus Alto Paraopeba (CAAP). O custo total foi de R$33.850,00. Contrato 009/2009,

assinado em fevereiro de 2009, celebrado e executado pela Aluminaço Ferragens e

Construções de São João del-Rei.

 Adequação do laboratório de Metalografia do DEMEC, no Campus Santo Antônio (CSA). O

custo total foi de R$ 14.900,00. Contrato 245/2009, assinado em m aio de 2009, celebrado

e executado pela Aluminaço Ferragens e Construções de São João del -Rei, com término

em junho de 2009.

 Elaboração do projeto estrutural do prédio do REUNI II no Campus Tancredo de Almeida

Neves (CTAN). O custo total do projeto foi de 7.800,00. Contrato 030/2009, assinado em

março de 2009, celebrado e executado pela Aluminaço Construtora Del Rei Ltda, com

término em abril de 2009.

 Adequação da praça do entorno do prédio do curso de Música no Campus Tancredo de

Almeida Neves (CTAN). O custo total foi de R$ 13.937,00. contrato 257/2009, assinado em

junho de 2009, celebrado e executado pela Alumiflex, com término em junho de 2009.

 Adequação de salas com bancadas, pontos de lógica e rede elétrica no Campus Santo

Antônio, Campus Dom Bosco e Campus Tancredo de Almeida Neves. O custo total foi de

R$ 70.347,52. Contrato 311/2009, assinado em setembro de 2009, no valor de R$

58.123,22, e Termo Aditivo de R$ 12.224,30, assinado em dezembro de 2009, celebrado e

executado pela Construtora Baccarini L tda, com término em dezembro de 2009.
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 Instalação de rede de telefonia para alimentação dos prédios do REUN, Oficina Escola,

Zootecnia, Biotério e Biblioteca, todos no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN). O

custo foi de R$ 28.600,00.

 Contrato 318/2009 no valor de R$ 27.400,00, assinado em novembro de 2009, e Termo

Aditivo de R$1.200,00, assinado em dezembro de 2009, celebrado e executado pela

Consite Tecnologia Ltda, com término em dezembro de 2009.

 Elaboração de projetos elétricos, de telefonia, lógic a e SPDA para prédio / Complexo do

REUNI. Contrato 230/2007, no valor de R$ 4.898,39, e GPS de R$979,67, celebrado e

executado por Antônio Martins Júnior. Recibo 1789/2008.

 Elaboração de projetos hidro-sanitários e de prevenção e combate a incêndio e pânic o

para o prédio / Complexo do REUNI. Contrato 230/2007, no valor de R$ 7.758,30, e GPS

de R$ 1.551,66, celebrado e executado por Antônio Martins Júnior. Recibo 2553/2008.

 Furos de sondagens a percussão no campus de Sete Lagoas. Contarto 230/2007, no valor

de R$ 7.000,00, celebrado e executado por Sodrel Sondagens – Dvair Teixeira. NF 0008.

 Elaboração de projetos elétricos, de telefonia, lógica e SPDA para prédio do Biotério no

Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN). Contrato 230/2007, no valor de R$

2.349,90, e GPS de R$ 469,98, celebrado e executado por Antônio Martins Júnior. Recibo

2586/2008.

 Execução de projetos de engenharia estrutural do prédio para instalação do anfiteatro no

Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN). Contrato 230/2007, no valor de R$

7.500,00, e GPS de R$ 1.500,00 celebrado e executado por Cristofe de Souza Lima.

Recibo 2585/2008.

 Elaboração do Projeto Estrutural Complexo REUNI. Contrato 230/2007, no valor de R$

5.000,00, celebrado e executado por Histórica Engenharia. NF 079.

 Execução de Projetos de engenharia estrutural do prédio de Zootecnia e do Biotério.

Contrato 230/2007, no valor de R$ 10.000,00, e GPS de R$ 2.000,00, celebrado e

executado por Luiz Alberto Soldati. Recibo 034/2009

 Furos de sondagens a percussão no Campus de Divin ópolis. Contrato 230/2007, no valor

de R$ 6.000,00, celebrado e execuatdo por Sodrel Sondagens - Dvair Teixeira. NF 10.

 Sondagem prédio do Depel no Campus Santo Antônio. Contrato 230/2007, no valor de R$

8.000,00, celebrado e executado por Sodrel Sondagens – Dvair Teixeira. NF 13

(Autorização 314/2009)
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ABX - Engenharia e Projetos. NF 67 (Autorização e-mail datado de 04/02/2010). Contrato

230/2007, no valor de 27.355,06.

PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UFSJ

Abaixo apresentamos os quadros demonstrativos dos principais programas, suas principais ações,

(com Indicação das áreas da unidade responsáveis pela condução dos programas e das ações).

Abaixo de cada programa/ação apresentamos nossas considerações referente s ao atingimento

das metas físicas e financeiras.  Os programas estão sinalizados por cores.

No exercício 2009, atuamos no orçamento anual inicial com os seguintes progra mas de Governo,

no Orçamento Fiscal: Brasil Universitário, Gestão da Política de Educação, Apoio Administrativo e

Desenvolvimento do Ensino da Pós -graduação e da Pesquisa Científica. Já no Orçamento da

Seguridade Social atuamos apenas com dois programas: P revidência de Inativos e Pensionistas

da União e Assistência Médica e Odontológica a Servidores.

A importância da aplicação destes programas se deve ao fato de que a composição do orçamento

da UFSJ, permite promover uma descentralização orçamentária entr e as diversas Unidades

Administrativas. Desta forma fica demonstrado, na execução dos recursos, que em cada

AC DC Soluções Elétricas. NF 317 (Autorização 314/2009). Contrato 230/2007, no valor de R$

72.012,64.

ABX - Engenharia e Projetos. NF 40 (Autorização 314/2009). Contrato 230/2007, no valor de R$

18.167,41.

ABX - Engenharia e Projetos. NF 42 (Autorização 314/2009). Contrato 230/2007, no valor de R$

4.013,70.

ABX - Engenharia e Projetos. NF 46 (Autorização 314/2009). Contrato 230/2007, no valor de R$

10.951,88.

ABX - Engenharia e Projetos. NF 48 (Autorização 314/2009). Contrato 230/2007, no valor de R$

23.716,03.

ABX - Engenharia e Projetos. NF 52 (Autorização 314/2009). Contrato 230/2007, no valor de R$

12.420,00.

AC DC Soluções Elétricas. NF 328 (Autorização 381/2009). Contrato 230/2007, no valor de R$

8.864,00.

Sondagem prédio Almoxarifado. Contrato 230/2007, no valor de R$ 8.000,00, celebrado e

executado por Sodrel Sondagens – Dvair Teixeira. NF 14 (Autorização 314/2009)
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programa a Instituição cumpriu as determinações previstas no PPA – Plano Plurianual. Isto pode

ser verificado através da demonstração dos indicadore s previstos em cada ação que compõe os

programas.

PROGRAMAS:

 Programa: Brasil Universitário

Dados gerais do programa

Tipo de programa Finalístico

Objetivo geral
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de

graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a

disseminar o conhecimento.

Objetivos Específicos (não consta no Sistema SIMEC esta informação)

Gerente do programa Maria Paula Dallari Bucci

Gerente executivo Valéria Grilanda Rodrigues Paiva

Responsável pelo programa no
âmbito da UJ

Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

Indicadores ou parâmetros
utilizados

Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na

Educação Superior; Taxa de Docentes (em Exercício)

com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de

Educação Superior - Graduação Presencial; Taxa de

Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando

nas Instituições Federais de Educação Superior -

Graduação Presencial; Taxa de Docentes (em

Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições

Federais de Educação Superior – Graduação; Taxa

de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de

Educação Superior - Graduação Presencial - no

Turno Noturno; Taxa de Matrículas de Alunos em

Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno.

Público-alvo (beneficiários)
Alunos e professores das Instituições  Federais de

Ensino Superior – IFES, bem como bolsista das IES

privadas.
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Principais Ações do Programa

Neste programa foram contempladas diversas ações que culminaram no resultado final da

ampliação dos recursos do orçamento 2009 gerando grandes partes do s nossos resultados.

Conforme citado, o orçamento inicial foi acrescido em função de descentralizações de créditos na

modalidade destaque. Desta forma algumas ações foram acrescidas de recursos em relação a

posição inicial do orçamento.

As principais ações são: Funcionamento dos Cursos de Graduação; Assistência ao Educando do

Ensino de Graduação; Serviços à Comunidade por Meio da Extensão; Acervo Bibliográfico

Destinado às IFES e Hospitais de Ensino; Contribuição da União, Autarquias e Fundações para o

Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais; Expansão do Ensino

Superior - Campus de Paraopeba; Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis;

Reforma e Modernização de Infra -estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Supe rior –

Implantação do Campus Universitário de Sete Lagoas – MG e Instrumental para Ensino e

Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino.

Funcionamento dos Cursos de Graduação

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade

Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das

Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, formar

profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes

setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo

de desenvolvimento nacional, com transferência de

conhecimento pautada em regras curriculares.
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Descrição

Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o

funcionamento dos cursos de graduação nas Instituições

Federais de Ensino Superior, incluindo participação em órgãos

colegiados que congreguem o conjunto das instituições

federais de ensino superior, manutenção de serviços

terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal

ativo, bem como a manutenção de infra -estrutura física por

meio de obras de pequeno vulto que envolvam

ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de

materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras,

observados os limites da legislação vigente.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

No âmbito da Universidade é o Conselho Diretor quando da

aprovação da Proposta Orçamentária Anual

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução as unidades são:

Reitoria e todas as pró-reitorias: Administração, Graduação,

Pesquisa e Pós-graduação, Extensão e Gestão de Pessoas.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

O resultado que se apresenta está centrado no indicador previsto para a ação que é o Aluno

Matriculado. Porém, nesta ação estão previstos recursos que atenderam todas as despesas com

a manutenção básica da instituição como energia elétrica, telefonia, contratos de manutenção,

publicações, correios e entre outras, além do pagamento das despesas de pessoal ativo. Cabe

ressaltar que as despesas mencionadas, que podemos denominá -las como despesas fixas,

atendem também a outras ações finalísticas da Instituição.
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O cumprimento da meta física está acima do estimado em função do início de novos cursos de

graduação nos campi fora de sede. Conforme já explicitado a UFSJ passa por um grande

processo de expansão.

Como principal resultado que podemos aqui relatar, independentemente do atendim ento da meta

física prevista, foi o cumprimento de todas as despesas fixas não gerando dívidas para o exercício

seguinte e nem pagamentos em atraso .

Metas e resultados da ação exercício :

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 65.609.982,00 R$ 63.434.546,25 97%

Física 4.992 6.201 124%

Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade

Apoiar os estudantes do ensino de graduação, oferecendo

assistência alimentar, incluindo a manutenção de r estaurantes

universitários, auxílio alojamento, incluindo manutenção de

casas de estudantes, auxílio transporte, e assistência médico -

odontológica.

Descrição

Fornecimento ou auxílio para o acesso  a alimentação,

atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte,

dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao

educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal

e contribua para o bom desempenho do estudante no ensino

superior.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

No âmbito da Universidade é o Conselho Diretor quando da

aprovação da Proposta Orçamentária Anual
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Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

 No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução as unidades são: as

pró-reitorias de Graduação, Pesquisa e P ós-graduação e

Extensão.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

A assistência aos alunos de graduação foi efetuada at ravés da aplicação dos programas: Bolsa

Extensão, Bolsa Atividade, Monitoria e Iniciação Científica – Programa PIC UFSJ destinados a

todos os campi da Instituição. A meta inicialmente prevista foi superestimada, isto porque a

sistemática defini um valor médio para o indicador e os valores das bolsas são superiores a este

valor médio. Portanto a programação real era do atendimento de 500 bolsas.

Metas e resultados da ação exercício (no âmbito da UFSJ)

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 1.323.052,00 R$ 1.323.049,00’ 99,99%

Física 2.000 545 27%

Serviços à Comunidade por Meio da Extensão Universitária

Dados gerais da ação

Tipo Atividade
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Finalidade

Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos

conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à

coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e

integração entre a Instituição e a comunidade.

Descrição

Realização de cursos de capacitação e qualificação de

recursos humanos; promoção de congressos, seminários, e

simpósios científicos e culturais; desenvolvimento de

programas de assistência social a comunidades carentes; e,

implementação de ações educativas e culturais, além da

manutenção da infra-estrutura da extensão universitária para

garantir o seu funcionamento.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

No âmbito da Universidade é o Conselho Diretor quando da

aprovação da Proposta Orçamentária Anual

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução é a pró-reitoria de

Extensão.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Comissão de Extensão

Resultados

Os recursos alocados nesta ação atende todas as atividades da Pró -reitoria de Extensão,

inclusive as atividades administrativas. O a lto índice obtido na meta física realizada se deve ao

fato do mega evento realizado anualmente pela UFSJ, numa parceria com a FAUF – Fundação de

Apoio à Universidade Federal de São João del -Rei, que na sua 22ª edição proporcionou o acesso

de toda a comunidade da cidade e entorno às ações culturais, como espetáculos teatrais, danças,

shows e oficinas de formação em música, teatro, artes visuais e entre outras.
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Cabe citar que também contribuiu para a superação da meta foi execução de diversos projetos de

extensão, além das atividades culturais realizadas no Centro Cultural da UFSJ.

Metas e resultados da ação exercício

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 282.292,00 R$ 282.260,65 99,98%

Física 23.800 90.364 380%

Acervo Bibliográfico Destinado às IFES e Hospitais de Ensino

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade

Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e

ampliação do acervo bibliográfico das Instituições Federais de

Ensino Superior e Hospitais de Ensino, par a melhoria da

qualidade do ensino de graduação.

Descrição

Aquisição de bibliografia básica para o ensino de graduação.

Ordenação, catalogação, manutenção de sistemas

informatizados, limpeza, manutenção e recuperação do

acervo.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

No âmbito da Universidade é o Conselho Diretor quando da

aprovação da Proposta Orçamentária Anual

Coordenador nacional
da ação

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

 No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução é a pró -reitoria de

Graduação e Pós-graduação.
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Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12 /2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Os recursos alocados nesta ação foram executados exclusivamente na aquisição de acervo

bibliográfico, totalizando a aquisição de 5.194 volumes. Neste ano adquirimos livros p ara atender

o curso de medicina, cuja média de preços superou nossas estimativas. Portanto a meta prevista

não foi superada, apesar da execução ter ocorrida em 100%.

Metas e resultados da ação exercício (no âmbito da UFSJ)

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 400.000,00 R$ 399.987,59 99,99%

Física 6.000 5.194 87%

Contribuição da União, Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência
dos Servidores Públicos Federais.

Dados gerais da ação

Tipo Operações Especiais

Finalidade

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas

Autarquias e Fundações para o custeio do regime de

previdência dos servidores públicos federais na forma do art.

8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e

Fundações para o custeio do regime de previdência dos

servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº

10.887, de 18 de junho de 2004.
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Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Trata-se de uma obrigação constitucional

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

 No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Pró -reitoria de

Administração.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (apr ova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Recursos destinados ao cumprimento das obrigações patronais do pessoal efetivo ativo.

Metas e resultados da ação exercício (no âmbito do Ministério da Educação)

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 9.608.477,00 R$ 9.608.477,00 100%

Física - - -

Expansão do Ensino Superior - Campus de Paraopeba

Dados gerais da ação

Tipo Projeto
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Finalidade

Viabilizar a implantação do Campus de Paraopeba,

objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior,

no âmbito da graduação e da pós -graduação, e desenvolver

atividades de pesquisa e extensão.

Descrição
Construção e reforma de edifícios, aquisição de equipamentos,

manutenção, serviços de terceirização, por meio de l icitações

de acordo com as legislações específicas.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Ministério da Educação

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Re sende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Direção do

Campus CAP

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Recursos previstos para implantação e manutenção do c ampus Alto Paraopeba da UFSJ nos

municípios de Congonhas e Ouro Branco. Os recursos foram destinados a reforma de edificação,

aquisição de equipamentos e mobiliário e para atender despesas com manutenção.

Metas e resultados da ação exercício (no âmbito da UFSJ)

META PREVISÃO EXECUÇÃO
EXECUÇÃO/PRE

VISÃO %

Financeira R$ 5.406.454,00 R$ 5.406.454,00 100%

Física 500 500 100%
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Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis

Dados gerais da ação

Tipo Projeto

Finalidade

Viabilizar a implantação do Campus de Divinópolis,

objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior,

no âmbito da graduação e da pós -graduação, e desenvolver

atividades de pesquisa e extensão.

Descrição
Construção e reforma de edifícios, aquisição de equipamentos,

manutenção, serviços de terceirização, por me io de licitações

de acordo com as legislações específicas.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Ministério da Educação

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosan a de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Direção do

Campus CCO – Dona Lindu

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Recursos previstos para implantação e manutenção do c ampus Centro Oeste – Dona Lindu da

UFSJ no município de Divinópolis. Os recursos, da mesma forma que no Campus CAP foram

destinado a reforma e ampliação de edificação, aquisição de equipamentos e mobiliário e para

atender despesas com manutenção.
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Metas e resultados da ação exercício (no âmbito da UFSJ)

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 9.402.681,00 R$ 9.401.497,21 100%

Física 410 400 98%

Reforma e Modernização de Infra -estrutura Física das Instituições Federais de Ensino
Superior

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade -

Descrição -

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Ministério da Educação

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana d e Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Reitoria

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Recursos previstos para implantação do c ampus Sete Lagoas da UFSJ no município de Sete

Lagoas. Os recursos foram destinados  foram exclusivamente para construção de edificação,

aquisição de equipamentos e mobiliário. O campus iniciou seu funcionamento no o 1º semestre

letivo de 2009.
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Metas e resultados da ação exercício (no âmbito da UFSJ)

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 100%

Física 3 3 100%

Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior
e Hospitais de Ensino

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade

Garantir o funcionamento dos laboratórios de ensino e

pesquisa das Instituições Federais de Ensino Superior e dos

Hospitais de Ensino, de modo a contribuir para o aumento da

qualidade/quantidade das atividades de ensino, pesquisa e

assistência prestada à população.

Descrição

Aquisição, reposição e instalação de equipamentos e de

instrumental para ensino, pesquisa, para a modernização dos

laboratórios das instituições federais de ensino superior e de

seus hospitais de ensino.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Ministério da Educação

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Reitoria (Campus

em Processos de Implantação)
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Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Recursos oriundos de emenda parlamentar para aplicação em gastos com investimentos visando

o atendimento das ações de expansão.

Metas e resultados da ação exercício (no âmbito da UFSJ)

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100%

Física 1 1 100%

Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas

Dados gerais da ação

Tipo Projeto

Finalidade
Viabilizar a implantação do Campus de Sete Lagoas,

objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior,

realizar atividades de extensão e desenvolver pesquisas.

Descrição
Construção e reformas de edifícios, aquisição de

equipamentos, manutenção, serviços de terceirização, por

meio de licitações de acordo com a legislação vigente.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Ministério da Educação

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069
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Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execuçã o a Direção do

Campus CSL – Sete Lagoas

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Recursos oriundos de emenda parlamenta r para aplicação em gastos com investimentos visando

o atendimento das ações de expansão.

de recursos.

Metas e resultados da ação exercício (no âmbito da UFSJ)

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 2.133.507,00 R$ 2.132.843,02 99,96%

Física 100 200 200%

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI

Dados gerais da ação

Tipo Projeto

Finalidade

Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades

federais, de modo a possibilitar a elevação da  mobilidade

estudantil, a criação de vagas, especialmente no período

noturno, e o completo aproveitamento da estrutura física e de

recursos humanos existentes, otimizando a relação

aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de

graduação.
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Descrição

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão, elaborados

pelas Universidades Federais, no exercício de sua autonomia,

que visem o aumento do número de estudantes, a redução da

evasão, o completo aproveitamento da estrutura instalada e a

adequação e modernização da estrutura  acadêmica e física

das instituições, por meio de obras de pequeno vulto, incluindo

reforma, construção, aquisição de equipamentos, materiais e

serviços. A expansão referida nesta ação não pode

caracterizar início de projetos de grande vulto que, conforme

legislação em vigor, só poderão ser executados à conta de

crédito orçamentário específico, vedado o empenho de valores

a eles destinados em outra dotação.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Ministério da Educação

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Pró -reitoria de

Administração.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Recursos para aplicação em gastos com investimentos visando o atendimento das ações de

expansão.

Metas e resultados da ação exercício (no âmbito da UFSJ)

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %
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Financeira R$ 1.535.196,00 R$ 1.535.196,00 100%

Física 510 670 131%

REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São João Del Rei
(UFSJ)

Dados gerais da ação

Tipo Projeto

Finalidade

Descrição

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Ministério da Educação

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áre as responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Pró -reitoria de

Administração.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orç amento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Recursos para aplicação em gastos com investimentos visando o atendimento das ações de

expansão.

a) Despesas orçamentárias vinculadas à ação: capital. Não ocorreram gastos

Metas e resultados da ação exercício (no âmbito da UFSJ)

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %
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Financeira R$ 4.335.275,00 R$ 4.335.275,00 100%

Física 510 670 131%

 Programa: Gestão da Política de Educação

Dados gerais do programa

Tipo de programa Gestão de Políticas Públicas

Objetivo geral
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas

setoriais e a avaliação e controle dos programas na

área da educação

Objetivos Específicos (não consta no Sistema SIMEC esta informação)

Gerente do programa Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha

Gerente executivo Leo Kessel

Responsável pelo programa no
âmbito da UJ

Pró-reitoria da Gestão de Pessoas

Indicadores ou parâmetros
utilizados

-

Público-alvo (beneficiários) Governo

Principais Ações do Programa

Objetivo: Neste programa contamos apenas com a ação: Capacitação de Servidores

Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. Esta ação é de grande

importância na implementação de ações de gestão de pessoas. Sua importância consiste em

priorizar a capacitação de pessoal diante de tantas demandas e parcos recursos.

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação.

Dados gerais da ação
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Tipo Atividade

Finalidade

Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com

vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos

índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e

do crescimento profissional.

Descrição

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de

servidores, tais como custeio dos eventos,  pagamento de

passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para

capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários,

congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de

pessoal.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

No âmbito da Universidade é o Conselho Diretor quando da

aprovação da Proposta Orçamentária Anual

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

 No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Pró -reitoria de

Gestão de Pessoas.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

A execução dos recursos alocados nesta ação foram aplicados na promoção de treinamentos

para técnico-administrativos e docentes em várias modalidades, através da contratação de

especialista e no pagamento de taxa de inscrição em cursos de capacitação. Ocorreram também

treinamentos realizados tendo como instrutores os próprios servidores do quadro da UFSJ e de

outras Instituições públicas, custeados com amparo legal e regulamentado pela Resolução

008/2007/CONDI (alterada pela Resolução 018/2007/CONDI). Como resultado podemos citar a

qualidade da prestação de serviços, além da motivação dos servidores qualificados.
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Metas e resultados da ação exercício

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 100%

Física 340 345 101%

 Programa: Apoio Administrativo

Dados gerais do programa

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas

Objetivo geral
Prover os órgãos da União dos meios administrativos

para a implementação e gestão de seus programas

finalísticos

Objetivos Específicos (não consta no Sistema SIMEC esta informação)

Gerente do programa -

Gerente executivo -

Responsável pelo programa no
âmbito da UJ

Governo

Indicadores ou parâmetros
utilizados

Público-alvo (beneficiários) Governo

Principais Ações do Programa

Neste programa estão previstas, exclusivamente, as ações de concessão de benefícios de

pessoal em cumprimento da legislação pertinente, tais como: auxílio alimentação, transporte e

creche, além do auxílio saúde.

Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados

Dados gerais da ação



97

Tipo Atividade

Finalidade

Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago

na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos

do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou

empregado, aquisição de vale ou ticket -alimentação ou

refeição ou manutenção de refeitório.

Descrição

Concessão em caráter indenizatório e so b forma de pecúnia o

auxílio-alimentação aos servidores e empregados  ativos, de

acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou

ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da

manutenção de refeitório.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Governo

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

 No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Pró -reitoria de

Gestão de Pessoas.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Lei 9527/97

Resultados

Ação realizada em detrimento da legislação, sendo as metas física e financeira atingida conforme

sua previsão.

Metas e resultados da ação exercício

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 1.377.248,00 R$ 1.267.985,81 92%
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Física 932 492 169%

Auxílio transporte aos Servidores e Empregados

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade

Efetivar o pagamento de auxílio -transporte em pecúnia, pela

União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio

parcial das despesas realizadas com t ransporte coletivo

municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares,

servidores e empregados públicos da Administração Federal

direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição

de vale-transporte para os empregados

Descrição

Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de

natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial

das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,

intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e

empregados públicos da Administração Federal direta,

autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de

suas residências para os locais de trabalho e vice -versa.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Governo

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

 No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Pró -reitoria de

Gestão de Pessoas.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Lei n° 7.418 de 1985 e alterações, e Medida Provisória nº

2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
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Resultados

Meta física realizada acima do previsto em função do aumento do número de servidores. Como

resultado podemos citar o atendimento de todos os servidores que solicitaram o benefício.

Metas e resultados da ação exercício

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 173.599,00 R$ 168.395,86 97%

Física 45 184 409%

Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade
Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho,

condições adequadas de atendimento aos seus dependentes,

conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.

Descrição

Concessão do benefício de assistência pré -escolar pago

diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos

servidores e empregados que tenham f ilhos em idade pré-

escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Governo

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

 No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Pró -reitoria de

Gestão de Pessoas.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Decreto 977/93.
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Resultados

Meta física acima do estimado em função do aumento do número de servidores que têm direto ao

benefício.

Metas e resultados da ação exercício

META PREVISÃO EXECUÇÃO
EXECUÇÃO/PREV

ISÃO %

Financeira R$ 110.267,00 R$ 107.738,95 98%

Física 74 122 165%

Assistência Médica e Odontologia aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade
Proporcionar aos servidores, empregados , seus dependentes

e pensionistas condições para manutenção da saúde física e

mental.

Descrição
Concessão do benefício de assistência médico -hospitalar e

odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos,

dependentes e pensionistas.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

Governo

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Pró -reitoria de

Gestão de Pessoas.
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Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Artigo 12 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Resultados

Recursos destinados ao auxílio a saúde. A UFSJ adoto o sistema de restituição.

Metas e resultados da ação exercício

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 800.009,00 R$ 615.221,94 77%

Física 1.829 3.319 181%

 Programa: Desenvolvimento do Ensino da Pós -graduação e da Pesquisa Científica.

Dados gerais do programa

Tipo de programa Finalístico

Objetivo geral

Formar pessoal de alto nível no país e no exterior,

com vistas à produção do conhec imento científico,

para a solução dos grandes desafios educacionais,

econômicos e sociais do Brasil

Objetivos Específicos (não consta no Sistema SIMEC esta informação)

Gerente do programa Jorge Almeida Guimarães

Gerente executivo Emídio Cantídio de Oliveira Filho

Responsável pelo programa no
âmbito da UJ

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Indicadores ou parâmetros
utilizados

Índice de Doutores Titulados no País; Índice de

Mestres Titulados no País; Índice de Qualidade da

Pós-graduação Nacional

Público-alvo (beneficiários)

Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino

superior, pesquisadores, bem como o cidadão

graduado que demonstre interesse em capacitação

pós-graduada.
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Principais Ações do Programa

Objetivo: Neste programa atuamos inicialmente  com duas ações: Funcionamento dos Cursos de

Pós-graduação e Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados. Anualmente somos

contemplados como recursos provenientes da CAPES - Fundação Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do ME C nos programas de bolsas para

aperfeiçoamento do corpo docente, como: o Programa PICDT e PQI, além dos programas de

apoio ao oferecimento de cursos de pós -graduação stricto sensu, seja na concessão de recursos

para sua manutenção ou através de bolsas aos alunos de pós-graduação, são os programas

PROAP e Demanda Social – DS.

A importância deste programa e de suas ações está no cumprimento das atividades finalísticas

que são o oferecimento de cursos de pós -graduação, a promoção da qualificação do corpo

docente e a produção da pesquisa científica.

Os recursos alocados e executados nestas ações são de responsabilidade da Pró -reitoria de

Pesquisa e Pós-graduação da UFSJ, cuja aplicabilidade permitiu a apuração dos resultados

previstos.

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade

Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos

diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o

processo de desenvolvimento nacional, com transferência de

conhecimento pautada em regras curriculares.
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Descrição

Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o

funcionamento dos cursos de pós -graduação nas Instituições

Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios

com a coordenação dos programas de pós -graduação,

abrangendo organização das atividades de ensino, pesquisa e

extensão, manutenção de serviços terceirizados, pagamento

de serviços públicos, entre outros, bem como a manutenção

de infra-estrutura física por meio de obras de pequeno vulto

que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou

reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às

pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

No âmbito da Universidade é o Conselho Diretor quando da

aprovação da Proposta Orçamentária Anual

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

 No âmbito da Universidade a área responsável pelo

gerenciamento e execução a Pró -reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçam ento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Nesta ação foram destinados recursos para o pagamento de despesas com cursos de pós -

graduação lato sensu e stricto sensu, bem como a garantida das atividades administrativas da

unidade responsável pelas ações de pós-graduação. No ano de 2009 não foram oferecidos cursos

de pós-graduação lato sensu nas áreas de administração, portanto a previsão inicial da receita foi

deficitária e consequentemente não houve o atingimento da meta.

Metas e resultados da ação exercício

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %
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Financeira R$ 1.253.260,00 R$ 290.007,54 23%

Física 600 431 72%

Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade
Assegurar a manutenção dos meios que concorram para o

fomento da pesquisa científica e tecnológica e a publicação de

sues resultados.

Descrição
Estudos, análises, diagnósticos e pesquisas e publicações

científicas.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

No âmbito da Universidade é o Conselho Diretor quando da

aprovação da Proposta Orçamentária Anual

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

No âmbito da Universidade a área responsável pelo

gerenciamento e execução a Pró -reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29 /12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultados

Nesta ação são alocados recursos para o atendimento das atividades administrativas da área

responsável pelas ações de pesquisa na Instituição, a Pró -reitoria de Pesquisa e pós-graduação.

Metas e resultados da ação exercício

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %
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Financeira R$ 173.448,00 R$ 167.793,97 97%

Física 600 568 95%

Programa: Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Dados gerais do programa

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral
Assegurar os benefícios previdenciários legalmente

estabelecidos aos servidores inativos da União e seus

pensionistas e dependentes

Objetivos Específicos (não consta no Sistema SIMEC esta  informação)

Gerente do programa -(não consta no Sistema SIMEC esta informação)

Gerente executivo -(não consta no Sistema SIMEC esta informação)

Responsável pelo programa no
âmbito da UJ

Pró-reitoria da Gestão de Pessoas

Indicadores ou parâmetros
utilizados

-

Público-alvo (beneficiários)
Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo,

servidores inativos, dependentes e pensionistas

Principais Ações do Programa

Objetivo: Neste programa contamos com a ação Pagamento de Aposentadorias e Pensõe s -

Servidores Civis

Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Dados gerais da ação

Tipo Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
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Finalidade
Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do

Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento

às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

Descrição

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário

próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou

dos seus pensionistas, incluídas a aposenta doria/pensão

mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de

exercícios anteriores.

Unidade responsável
pelas decisões
estratégicas

No âmbito da Universidade é o Conselho Diretor quando da

aprovação da Proposta Orçamentária Anual

Coordenador nacional
da ação

(não consta no Sistema SIMEC esta informação. Coordenador

da ação no âmbito da UJ: Márcia Rosana de Resende)

Unidades executoras 154069

Áreas responsáveis por
gerenciamento ou
execução

 No âmbito da Universidade as áreas responsáveis pelo

gerenciamento é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. No âmbito da execução a Pró -reitoria de

Gestão de Pessoas.

Competências
institucionais
requeridas para a
execução da ação

Resolução 012/2008/CONDI, 29/12/2008 (aprova o Orçamento

2009/Descentralização, no âmbito da UFSJ.)

Resultado

Meta atingida acima do programado em função da concessão de aposentadorias.

Metas e resultados da ação exercício

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira R$ 7.127.339,02 R$ 7.127.339,02 100%

Física 149 167% 112%
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Desempenho Operacional

A partir de 2007 a UFSJ iniciou seu processo de expansão com a adesão ao Programa Expandir –

Fase I proposto pela Secretaria de Ensino Superior do MEC, com a criação de campus fora da

sede. Conforme já mencionado neste relatório, em 2008 iniciou o funcionamento do Campus Alto

Paraopeba e Campus Centro Oeste – Dona Lindu. Em 2009 iniciou o funcionamento do terceiro

campus fora de sede na cidade de Sete Lagoas.

Também em 2007 a UFSJ aderiu ao Programa REUNI – Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais, com a proposição de 12 novos cursos de graduação e a implantação de

cursos de graduação por ciclo, com formação geral e três anos e profissionalização com mais dois

anos.

Os desempenhos que apresentamos são resultantes de esforços que mobilizaram informações,

reflexões, capacidades de análise e proposição. A partir da aprovação do Plano de Gestão, a

comunidade da UFSJ firmou o compromisso de implementar as diretrizes aprovadas e

acompanhar seus desdobramentos, à luz dos princípios que defende, visando a garantia do

processo de expansão. Isto significa que a dinâmica que animou a construção deste Plano se

afirma em prática permanente na Universidade de pensar coletivamente a Instituição, propor seus

rumos e avaliar seus resultados.

As diretrizes gerais e específicas apontam objetivos e metas para o desenvolvimento institucional

em uma situação complexa, na qual inúmeras variáveis interagem entre si. É no dia -a-dia que o

Plano de Gestão se completa, a parti r da análise dos diferentes recursos necessários e

disponíveis, do enfrentamento dos problemas e obstáculos e do trabalho permanente para dar

viabilidade às propostas.

Foi tarefas do coletivo - reitoria, pró-reitorias e diretorias mobilizados para este f im – aprofundar e

detalhar as Diretrizes, analisar os recursos e estabelecer objetivos e metas a serem cumpridos,

propondo prazos, selecionando as prioridades frente às oportunidades ou dificuldades da

conjuntura. No momento do planejamento, imbrica -se ação. E, a partir da ação, a UFSJ, por meio

de suas unidades administrativas assume o acompanhamento e a avaliação dos resultados

alcançados, de forma que reflexão e atuação se alimentem e se complementem. A definição de

prazos e a atribuição precisa de respo nsabilidades permitem acompanhar as ações. Além disso,
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deve haver preocupação sistemática com a circulação de informações, por meio de instrumentos

como relatórios, seminários, informativos no Portal da UFSJ e no jornal da Universidade.

No que tange à avaliação do Plano de Gestão está prevista a realização de reuniões semestrais

fora das dependências da Instituição, aplicando uma metodologia de avaliação denominada ciclo

do PDCA que significa verificar o quê foi planejado, o quê foi realizado, os pontos a  evidenciar e a

proposição para minimizar ou otimizar a realização da ação, visando o cumprimento da meta

através da aferição dos indicadores para chegar ao alcance do objetivo. Porém, em 2009

finalizamos a elaboração do plano e não foram realizadas reuniõ es de avaliações. Estas estão

previstas para abril/2010.

- Indicadores de Desempenho do TCU:

INDICADORES/EXERCÍCIO 2005 2006 2007 2008 2009

Custo corrente sem HU/Aluno

Equivalente

R$ 9.060,06 R$ 7.046,99 R$ 10.260,60 R$ 10.519,91

R$ 8.517,85

Custo corrente sem HU/Aluno

Equivalente

R$ 9.060,06 R$ 7.046,99 R$ 10.260,60 R$ 10.519,91

R$ 8.517,85

Aluno tempo integral/Professor

Equivalente

8,49 10,82 9,62 12,55

11,05

Aluno tempo integral/Funcionário

Equivalente com HU

5,02 6,89 6,45 8,32

8,56

Aluno tempo integral/Funcionário

Equivalente sem HU - - - - -

Funcionário Equivalente com

HU/Professor Equivalente

1,69 1,57 1,49 1,51

1,29

Funcionário Equivalente sem

HU/Professor Equivalente - - - - -

Grau de participação
estudantil

1,06 0,7 0,66 0,89

0,91

Grau de envolvimento com pós-

graduação

0,01 0,02 0,01 0,01

0,04

Conceito Capes/MEC para pós-

graduação

3,5 3,5 3,5 3,5

3,13

Índice de qualificação do corpo 3,69 3,88 3,97 3,79 4,21
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docente

Taxa de sucesso na graduação 39,55% 72,90% 56,67% 68,73% 80,51%

Apresentamos a avaliação destes indicadores através da demonstração dos seguintes gráficos:
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Comentário: Custo reduziu muito em função

do aumento expressivo do número de vagas

no vestibular 2009. Outro fator e o acréscimo

no número de diplomados.

Comentário: O processo de expansão alterou

significamente os indicadores em função do

amento da oferta de vagas.
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Comentário: o índice se manteve em queda

em função do acréscimo do número de aluno

mesmo com a contratação de novos

servidores.

Comentário: O indicador continua em queda.

As contratações de docentes ocorridas em

2009 foi maior do que as Técnicos -

administrativos
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Grau  de Participação Estudantil
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Comentário:  o índice se manteve estável

em relação a 2008.

Comentário: O índice acresceu em função da

criação de 4 novos cursos de mestrado s e 01
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Comentário: O índice reduziu, uma vez que

foram criados novos cursos, cujo conceito da

CAPES é o inicial. .

Comentário: O índice aumentou uma vez que

as novas contratações foram na sua maioria

de docentes com doutorado, numa média de

70% dos novos contratados.
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Taxa de Sucesso na Graduação
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Comentário: Índice apresenta tendência

evolutiva, demonstrando o acréscimo do aluno

equivalente.

ACONTECIMENTOS DIVERSOS

 Foram investidos no acervo da Biblioteca cerca de R$ 650,00 mil e outros R$ 540,00  mil

para a aquisição de equipamentos de laboratórios e mobiliários para atendimento dos

novos cursos do REUNI e demandas da comunidade universitária

 Assinatura de convênios de cooperação internacional com Universidades de Portugal,

Alemanha e Áustria

 Contratação de serviços que presta consultoria na elaboração do Plano Diretor de Espaço

Físico, que além de orientar obras futuras, é responsável pelo planejamento de obras  na

UFSJ nos próximos 15 anos, estabelecendo uma setorização dos campi, com previsão de

espaços de preservação natural e áreas edificáveis. A elaboração do plano começa pelo

CTAN e prioriza a ampliação e adequação dos espaços dos cursos já existentes e de

futuras obras, como mais salas de aulas, laboratórios, moradia estudantil, refeitório e

centro de convivência.

 Inauguração do Telecentro Móvel que tem como objetivo servir como uma ferrramenta em

ações da Universidade na área de inclusão digital, de projetos de extensão e como

biblioteca para comunidades mais afastadas dos centros urbanos. Tr ata-se de um ônibus

com espaço interno adaptado, dotado de 18 computadores ligados em rede, possui uma

antena parabólica que permite conexão de internet banda larga em qualquer ponto do

país, via satélite, dois projetores multimídia, um televisor 29 polega das e elevador para

facilitar o acesso de portadores de deficiência física e uma biblioteca. O telecentro da
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UFSJ foi projetado na própria instituição custou R$ 400 mil, recursos vindos do Ministério

das Comunicações.

 Telecentro Móvel atende a projeto de e xtensão - O Telecentro Móvel da UFSJ tem uma

nova função junto à comunidade são -joanense. A partir do projeto (Esporte, formação e

conhecimento para crianças de baixa renda atendidas pela Escolinha de Futebol ALG) –

coordenado pela professora Elisa Tuler d e Albergaria, do Departamento de Ciências da

Computação (Dcomp), em parceria com o Departamento das Ciências da Educação Física

e Ssúde (Dcefs) – diversas crianças e adolescentes de baixa renda terão oportunidades de

inclusão digital, desenvolvimento psico lógico e qualidade de vida, por meio da prática de

exercícios. O projeto surgiu da parceria da Escolinha de Futebol AlG com o S ocial Futebol

Clube e a UFSJ. O projeto atende a cerca de 230 crianças na faixa etária de 6 a 16 anos,

sendo 50% considerados de baixa renda. No momento em que não estão na escola, os

adolescentes se dedicam a práticas de esporte e lazer, contanto que mantenham a

freqüência nas aulas e cumpram com boas notas escolares.  Além de proporcionar

formação completa aos participantes e conse qüente preparação para o mercado de

trabalho, percebe-se o despertar da curiosidade e da criatividade, aliada à utilização dos

computadores como ferramenta poderosa no auxílio ao aprendizado de outros temas e

disciplinas. Incluindo o acesso à internet, vár ios programas e websites facilitam o contato

com o conhecimento produzido em todo o mundo.  Duas vezes por semana, o Telecentro

Móvel se instala em frente ao campo do Social Clube, uma hora antes do treino de futebol.

Com orientação dos alunos da Ciência da  Computação, os alunos-atletas têm aulas

dinâmicas, com suporte da internet, numa interação bastante produtiva.

 Desenvolvimento psicosocial - Segundo o pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários,

professor Marcos Vieira Silva, o Telecentro Móvel ainda está em fase de experimentação,

mas já surte efeitos positivos por onde passa. “É o primeiro ano em que estamos

trabalhando com ele, porém já percebemos seu potencial e sua possibilidades para os

próximos anos”.

Vieira acredita que não se deve trabalhar a penas com a perspectiva da inclusão social,

mas sim com a da inclusão psicosocial. “Pensar na inserção apenas pela questão da

melhoria de renda é muito pouco. Por que não se pensar na inclusão do ponto de vista da

cidadania, para que a pessoa se torne real mente sujeito na sociedade.?” A equipe

ligada ao Telecentro Móvel tem uma agenda ativa. Esteve presente na Brinquedoteca

durante a Semana da Criança, coordenando diversas intervenções lúdicas e pedagógicas

com crianças e adolescentes durante eventos realiz ados na Universidade. Para

requerer a utilização do Telecentro, deve -se apresentar projeto e protocolar a solicitação

na Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ.
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 UFSJ adere ao sistema de cotas - Aprovação da reserva da metade das vagas ofe recidas

em todos os cursos para estudantes que tenham cursado integralmente os ensinos

fundamental e médio em escolas públicas

 Por decisão conjunta do CONSU e CONEP o vestibular da instituição em dezembro de

2009, destinou 10% do total das vagas para o nov o Sistema de Seleção Unificado do

Ministério da Educação, o “Novo Enem”. Essas vagas  compuseram o Leilão de Vagas do

Sistema Federal (on line), e os outros 90% das vagas continuaram a ser oferecidas no

Processo Seletivo tradicional da UFSJ, com uma novida de: os candidatos puderam optar

pela nota da prova de múltipla escolha do Enem no lugar da nota da prova de

Conhecimentos Gerais da UFSJ.

Os 10% destinados ao Novo Enem seguiram as mesmas regras que o vestibular normal da

instituição, no que diz respeito às cotas sócio-econômicas com recorte racial, outra

mudança estabelecida pelos Conselhos Superiores.

Com essa decisão, 50% de todas as vagas do vestibular da UFSJ foram reservadas para

alunos que cursaram o Ensino Fundamental e Médio, integralmente, na re de pública de

Ensino (escola municipal, estadual ou federal).

Dentro desse percentual de 50% do total, houve outra divisão, baseada na distribuição de

brancos, amarelos, pretos, pardos  e índios no estado de Minas Gerais, apresentada pelo

último Censo do IBGE. Dessa forma, tivemos a seguinte distribuição: 54,04% das vagas

destinadas a brancos e amarelos e 45,96% reservadas para pardos, pretos e índios.

Outra grande mudança diz respeito ao número de processos seletivos realizados por ano

pela UFSJ, que passaram a ser dois. Em dezembro foi realizada a tradicional seleção para

cursos com entrada no primeiro semestre, num total de 1.765 vagas, e em junho,

começando em 2010, haverá a seleção para cursos com entrada no segundo semestre,

totalizando 785 vagas.

 UFSJ oferecerá curso de graduação a distância. CONSU aprova projeto do Núcleo de

Educação a Distância (Nead) para implantação do curso de Administração Pública.

 Internet mais rápida na UFSJ. Ampliada a velocidade do link de conexão à web da

Universidade, passando de seis para 34 megabites por segundo .

 Notebooks - Com a mudança da velocidade, o Ntinf quer ampliar o acesso à rede

mundial de computadores à comunidade universitária. O primeiro público a ser

beneficiado são os estudantes dos cursos de pós -graduação da universidade que

poderão utilizar seus notebooks na rede.

 Letras e História são os melhores de Minas no Enade - O curso de Letras da UFSJ é o

segundo melhor no país, de acordo com os resultados do Exame Nacional de
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Desempenho dos Estudantes (ENADE), divulgados pelo Ministério da Educação.O

excelente desempenho da graduação em Letras a coloca entre os 47 melhores cursos

no universo de 7,3 mil avaliados em todo o país.

Outro curso da UFSJ que conseguiu resultado expressivo foi o de história, que obteve  a

quinta melhor colocação no país. Há que se destacar que Letras e História ficaram em

primeiro lugar no estado em Minas Gerais

 Tecnologias nas salas de aula – A UFSJ já conta agora com a tecnologia da lousa

interativa. A lousa é como uma grande tela de c omputador que o professor pode

compartilhar com seus alunos, com a grande vantagem de poder substituir o velho

quadro negro. Com alta resolução, a tela funciona a partir de toques em sua superfície

(tecnologia touch screen). Ligada à rede mundial de comput adores é possível acessar

aplicativos e arquivos, páginas na internet ou outros recursos de um computador comum.

A lousa permite que se escreva nela, inclusive por cima dos conteúdos acessados.

Usando uma tinta eletrônica pode -se inserir notas, observações ou destacar

informações. Após esse processo, o usuário pode slavar todo o trabalho em um arquivo

que poderá ser impresso, enviado por correio eletrônico ou publicado na internet, por

exemplo no Portal Didático. As lousas interativas já estão nas seguintes  salas: CSA: sala

3.06; no CDB: sala 2.60, no DCNAT: sala 2.14 do anexo, no CTAN: sala 2.11. Em

processo de instalação estão: no Prédio REUNI/CTAN: na sala 3.08 RE. No CCO no

Laboratório Morfofuncional, sala 2.06. No CAP: local a ser definido. NO CSL: loca l a ser

definido

 Fiat e UFSJ - Durante a VI Semelt (Semana Acadêmica das Engenharias Elétrica e

Mecânica) a empresa Fiat Automóveis montou um estande de simulações aberto aos

visitantes. O destaque do espaço foi a presença do FCC II, carro conceito elétric o

apresentado pela montadora no último Salão Internacional de São Paulo. Além do

concept foram disponibilizados micro computadores com softwares de simulação de

pilotagem, além de peças de automóveis para observação. “A presença da Fiat durante a

semana acadêmica reforça a parceria entre o curso de Engenharia Mecânica da UFSJ e

a empresa, que doará um automóvel completo desmontado, para que as peças sejam

usadas e estudadas nas aulas práticas do curso, diz o coordenador do curso, professor

Sabariz.

 O orçamento global da Universidade cresceu significativamente. Em 2007 girava em

torno de R$ 30 milhões e em 2009 atingiu o patamar de cerca de 100 milhões.

 Apoio Pedagógico - Existe uma busca constante para o aprimoramento dos professores.

Por isso, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação implantará, a partir de 2010 e da
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aprovação pelo Conselho Universitário (CONSU), o programa de Formação Pedagógica

Continuada (PFPC) e o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAPE).

Os estudantes também ganharam mais apoio da Universidade co m a expansão.

Segundo o responsável pelo setor de Assistência Estudantil, Francisco Avelino Júnior,

nota-se um aumento no número de Bolsas Atividade e na implantação dos Programas de

Auxílio Alimentação e Auxílio à Saúde Bucal, Mental e Física. Várias medi das têm sido

tomadas visando a implantação de políticas afirmativas, que objetivam a inclusão de

estudantes de baixo poder aquisitivo ao ensino superior. Além disso, para 2010 está

prevista a construção do Restaurante Universitário, umas das principais rei vindicações

estudantis.

Outra conquista para os alunos, principalmente de cursos como as engenharias, é que,

com a realização de vestibular no meio do ano, algumas disciplinas serão oferecidas em

todos os semestres, o que pode reduzir a retenção.

 Tecnologia a serviço do meio ambiente - parceria ente a UFSJ e associação de

catadores gera o sofware “catafácil” - Como resultado de uma parceria entre a

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de São João del -Rei (ASCAS) e a

UFSJ, foi criado um sofware que contabiliza todos os processos de organização do

trabalho dos catadores. Denominado “Catafácil”, o novo sofware, que já está patenteado,

auxiliará na gestão financeira e contábil de associações de catadores e em breve será

usado por entidades similares de cidades como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e

São Paulo (SP).
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PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE 2009
POSIÇÃO INICIAL X POSIÇÃO FINAL

26000 - Ministério da Educação  Em R$ 1,00

26285 - Fundação de Ensino Superior de São João del -Rei
 Recursos de

todas as fontes
CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO INICIAL  FINAL

12.122.1073.09HB.0001 CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS

E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE

PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAIS 5.596.874,00        9.608.477,00

12.128.1061.8429.0001 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E

CONTINUADA À DISTÂNCIA 0,00        1.003.944,91

12.128.1067.4572.0031 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E

REQUALIFICAÇÃO

- Servidor  capacitado (unidade) = 340 70.000,00              70.000,00

12.306.0750.2012.0031 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E

EMPREGADOS

- Servidor beneficiado (unidade) = 492 849.600,00        1.377.248,00

12.331.0750.2011.0031 AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E

EMPREGADOS

- Servidor beneficiado (unidade) = 45 55.000,00            173.599,00

12.364.1073.009E.0001 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A ESTUDANTES

ESTRANGEIRO 0,00              37.315,00

12.364.1073.10G0.0101 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE

PARAOPEBA

- Vaga disponibilizada (unidade) = 500 5.283.783,00        5.406.454,00

12.364.1073.10GZ.0101 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE

DIVINÓPOLIS

- Vaga disponibilizada (unidade) = 410 8.733.895,00        9.402.681,00

12.364.1073.11DO.0031 REUNI - READEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

- Vaga disponibilizada (unidade) = 510 4.335.275,00        4.335.275,00
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12.364.1073.11ER.0031 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE

SETE LAGOAS

- Vaga disponibilizada (unidade) = 100 2.133.507,00        2.133.507,00

12.364.1073.2E14.0278 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA -ESTRU-

TURA FÍSICA DAS IFES

- Unidade modernizada (unidade) = 3 450.000,00            450.000,00

12.364.1073.4002.0031 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE

GRADUAÇÃO

- Aluno assistido (unidade) = 2.000 1.323.052,00        1.323.052,00

12.364.1073.4004.0031 SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO  DA

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

- Pessoa beneficiada (unidade) = 23.800 120.251,00            282.292,00

12.364.1073.4008.0031 ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADOS ÀS

IFES E HOSPITAIS DE ENSINO

- Volume disponibilizado (unidade) = 6.000 400.000,00            400.000,00

12.364.1073.4009.0031 FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

- Aluno matriculado (unidade) = 4.992 62.587.525,00      65.609.982,00

12.364.1073.6368.0162 INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA

DESTINADOS ÀS IFES

- Laboratório equipado (unidade) = 1 100.000,00            100.000,00

12.364.1073.8282.0001 REUNI - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS 0,00        2.866.435,74

12.364.1073.8282.0031 REUNI - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS

- Vaga disponibilizada (unidade) = 510 1.535.196,00        1.535.196,00

12.364.1073.8551.0001 COMPLEMENTO PARA O FUNCIONAMENTO

DAS IFES 0,00        5.797.398,10

12.364.1375.0487.0001 CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE

ESTUDOS 0,00            751.308,18

12.364.1375.4006.0031 FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS -GRA-
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DUAÇÃO

- Aluno matriculado (unidade) = 600 1.253.260,00        1.253.260,00

12.365.0750.2010.0031 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES

DOS SERVIDORES E EMPREGADOS

- Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) = 74 79.200,00            110.267,00

12.422.1377.8751.0001 APOIO À INSERÇÃO DAS TEMÁTICAS DE

CIDADANIA 0,00    19.534,72

12.571.1375.4019.0001 FOMENTO À PÓS-GRADUAÇÃO 0,00            202.700,97

12.571.1375.8667.0031 PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS

RESULTADOS

- Pesquisa publicada (unidade) = 600 173.448,00            173.448,00

23.695.1166.4620.0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO

DO TURISMO INTERNO 0,00            119.857,06

28.846.0901.4572.0031
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA

EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO,

AUTARQUIA E FUNDAÇÕES PÚBLICAS 35.166,00 0,00

09.272.0089.0181.0031 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -

SERVIDORES CIVIS

- Pessoa beneficiada (unidade) = 149 5.598.368,00        7.215.487,00

12.301.0750.2004.0031 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS

SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPEN -

DENTES

- Pessoa beneficiada (unidade) = 1.829 922.009,00            800.009,00

12.301.0750.20CW.0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA  AOS SERVIDORES E

EMPREGADOS - EXAMES PERIIÓDICOS 0,00              10.000,00

 T O T A L 101.635.409,00    122.568.728,68
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                                        DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL -  EXERCÍCIO DE 2009

PROJETO/ATIVIDADE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

%

Orçamento Fiscal     114.543.232,68     111.279.896,66 97,15%
- Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/Custeio do Regime da Previdência         9.608.477,00         9.608.477,00 100,00%
- Capacitação de Serv. Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação             70.000,00             70.000,00 100,00%
- Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados         1.377.248,00         1.267.985,81 92,07%
- Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados            173.599,00            168.395,86 97,00%
- Concessão de Benefícios a Estudantes Estrangeiros             37.315,00             37.315,00 100,00%
- Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária            282.292,00            282.260,65 99,99%
- Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação         1.323.052,00         1.323.049,00 100,00%
- Acervo Bibliográfico Destinados às IFES e aos Hospitais de Ensino            400.000,00            399.987,59 100,00%
- Funcionamento dos Cursos de Graduação - pessoal       42.860.958,00       42.860.958,00 100,00%
- Funcionamento dos Cursos de Graduação - Outros custeios       22.749.024,00       20.573.588,25 90,44%
- Complementação para o Funcionamento das IFES         5.797.398,10         5.797.292,23 100,00%
- Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudo            751.308,18            751.308,18 100,00%
- Funcionamento dos Cursos de Pós-graduação         1.253.260,00      290.007,54 23,14%

- Apoio a inserção das temáticas de cidades             19.534,72             19.534,72 100,00%
- Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados            110.267,00            107.738,95 97,71%
- Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados            173.448,00            167.793,97 96,74%
- Reestruturação e Expansão das Universidades         1.535.196,00         1.535.196,00 100,00%
- Fomento à Pós-Graduação            202.700,97            202.700,97 100,00%
- Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis         9.402.681,00         9.401.497,21 99,99%
- Expansão do Ensino Superior - Campus do Alto Paraopeba         5.406.454,00         5.406.454,00 100,00%
- REUNI - Readequação da Infra-Estruturatura         4.335.275,00         4.335.275,00 100,00%
- Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas         2.133.507,00         2.132.843,02 99,97%

- Promoção de eventos para divulgação cultural            119.857,06            119.857,06 100,00%
- Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinados às IFES            100.000,00            100.000,00 100,00%
- Formação Inicial e Continuada à Distância         1.003.944,91         1.003.944,91 100,00%

- Reforma e Modernização de Infra-Estrutura das Universidades            450.000,00            450.000,00 100,00%
- Reestruturação e Expansão das Universidades         2.866.435,74         2.866.435,74 100,00%



120

Programação de Despesas Correntes

Origem dos Créditos
Orçamentários

1 – Pessoal e
Encargos Sociais

2 – Juros e
Encargos da

Dívida
3- Outras Despesas

Correntes

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Dotação proposta pela UO 33.745.177 38.156.200 - - 12.927.831 15.094.676

PLOA 33.745.177 38.156.200 - - 12.856.834 15.375.883LO
A

LOA 33.745.177 38.156.200 - - 12.856.834 24.474.454

Suplementares 8.874.549 25.938.735 - - 2.636.642 -

Abertos - - - - - -
Especiais

Reabertos - - - - - -

Abertos - - - - - -
Extraordinários

Reabertos - - - - - -

C
R

ÉD
IT

O
S

Créditos Cancelados - - - - - 6.306.711

Outras Operações (Destaques) - - - - 3.617.575 2.762.935

Total 42.619.726 64.094.935 - - 19.111.051 20.930.678

Orçamento da Seguridade Social         8.025.496,00         7.742.560,96 96,47%
- Pagamento de Aposentadorias e Pensões         7.215.487,00         7.127.339,02 98,78%
- Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes  810.009,00            615.221,94 75,95%

T O T A L     122.568.728,68     119.022.457,62 97,11%
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Programação de Despesas de Capital

Origem dos Créditos
Orçamentários 4 – Investimentos 5 – Inversões

Financeiras
6- Outras

Despesas de
Capital

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Dotação proposta pela UO 4.416.406 23.231.605 - - - -

PLOA 4.416.406 23.554.755 - - - -LO
A

LOA 6.016.406 39.004.755 - - - -

Suplementares 13.035.295 - - - - -

Abertos - - - - - -
Especiais

Reabertos - - - - - -

Abertos - - - - - -
Extraordinários

Reabertos - - - - - -

C
R

ÉD
IT

O
S

Créditos Cancelados - 9.377.342 - - - -

Outras Operações (Destaques) 3.654.015 7.915.703 - - - -

Total 22.705.716 37.543.116 - - - -
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                                       DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS
                                                              ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2009

FONTE DE RECURSOS
DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA %

Recursos do Tesouro     107.888.594,06     106.882.336,69 99,07%
- 0100.000000 - Recursos Ordinários         8.566.032,06         8.245.806,75 96,26%
- 0112.000000 - Recursos Destinados à Manut. e Desenvolvimento do Ensino       81.643.961,00       81.602.714,63 99,95%
- 0153.000000 - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS            934.119,00            854.926,43 91,52%
- 0156.000000 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor         2.798.437,00         2.798.437,00 100,00%
- 0169.000000 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social         3.472.931,00         3.472.417,46 99,99%
- 0312.000000 - Recursos de Exercícios Anteriores       10.473.114,00         9.908.034,42 94,60%

Recursos de Destaques (Descentralização de Créditos)       10.678.637,62       10.678.531,75 100,00%
- 0100.915034 - Promisaes - Programa Benef.Estudantes Estrangeiros Graduação Brasil             37.315,00             37.315,00 100,00%
- 0100.915403 - Programa de Demanda Social - DS/CAPES            133.200,00            133.200,00 100,00%
- 0100.915405 - Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP/CAPES             19.005,54             19.005,54 100,00%
- 0112.915004 - Apoio à Manutenção das IES - SESu/MEC         5.797.398,10         5.797.292,23 100,00%
- 0112.915030 - REUNI - Reestruturação e Expansão das IFES         2.866.435,74         2.866.435,74 100,00%
- 0112.915044 - Programa Pró-Equipamentos - CAPES/MEC            202.700,97            202.700,97 100,00%
- 0112.915401 - Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnica - PICDT/CAPES             43.450,00             43.450,00 100,00%
- 0112.915403 - Recursos do Programa de Demanda Social - DS/CAPES            382.800,00            382.800,00 100,00%
- 0112.915405 - Recursos do Programa de Apoio à Pós-graduação - PROAP/CAPES            172.852,64            172.852,64 100,00%
- 0112.915408 - Programas Educ.a Distância para Educação Básica - UAB         1.003.944,91         1.003.944,91 100,00%
- 0113.150072 - Recursos da Quota Federal do Salário Educação - FNDE/MEC             19.534,72             19.534,72 100,00%

Recursos Próprios         4.001.497,00         1.461.589,18 36,53%
- 0250.000000 - Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados         2.781.785,00         1.380.495,67 49,63%
- 0280.000000 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados            169.712,00 - 0,00%
- 0281.591592 - Recursos de Convênio com a FAUF         1.050.000,00             81.093,51 7,72%

T O T A L     122.568.728,68     119.022.457,62 97,11%
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Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de contingência

Origem dos Créditos
Orçamentários

Despesas Correntes Despesas de Capital
9 – Reserva

de
Contingência

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Dotação proposta pela UO 46.673.008 53.250.876 4.416.406 23.231.605 - -

PLOA 46.602.011 53.532.083 4.416.406 23.554.755 - -

LO
A

LOA 46.602.011 62.630.654 6.016.406 39.004.755 - -

Suplementares 11.511.191 25.938.735 13.035.295 - - -

Abertos - - - - -
Especiais

Reabertos - - - - -

Abertos - - - - -
Extraordinários

Reabertos - - - - -

C
R

ÉD
IT

O
S

Créditos Cancelados - 6.306.711 - 9.377.342 - -

Outras Operações (Destaques) 3.617.575 2.762.935 3.654.015 7.915.703 -

Total 61.730.777 85.025.613 22.705.716 37.543.116 -

OBS.: A UFSJ não possui reserva de contingência.
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 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

A UFSJ não promoveu movimentação orçamentária entre entidades, ou seja, não promoveu

nenhum repasse de recursos entre UG’s, interna ou externamente. Apenas recebeu recursos

provenientes de descentralizações de créditos por pa rte de órgão do MEC e créditos

suplementares para complementação de dotação.

Cabe ainda ressaltar que a UFSJ não possui UGR’s, toda a execução orçamentária foi realizada

pela UG 154069.

Despesas Correntes

Natureza da Movimentação de
Crédito

UG
concedente

ou
recebedora

Classificação
da ação 1 – Pessoal

e Encargos
Sociais

2 – Juros
e

Encargos
da Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

Concedidos - - - - -Movimentação
Interna Recebidos - - - - -

Concedidos - - - - -

153173 8429 - - 856.824,45

150011 009E - - 37.315,00

150011 8551 - - 1.097.952,62

154003 0487 - - 751.308,18

Movimentação
Externa Recebidos

153173 8751 - - 19.534,72

Despesas de Capital

Natureza da Movimentação de
Crédito

UG
concedente

ou
recebedora

Classificação da
ação 4 -

Investimento
s

5-
Inversões
Financeira

s

6 – Outras
Despesas de

Capital

ConcedidosMovimentação
Interna Recebidos

Concedidos

153173 8429 147.120,46 - -

150011 8282 2.866.435,74 - -

150011 8551 4.699.445,48 - -

Movimentação
Externa Recebidos

154003 4019 202.700,97 - -
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela: Despesas por Modalidade de Contratação

Despesa Empenhada Despesa Liquidada
Modalidade de

Contratação 2008 2009 2008 2009

Licitação 0,00 53.904.159,09 27.774.593,87 39.764.502,72

Convite 0,00 687.313,55 187.268,28 687.310,55

Tomada de Preços 0,00 2.184.074,41 2.513.877,95 2.175.542,35

Concorrência 0,00 27.859.114,51 15.188.339,89 17.187.701,33

Pregão 0,00 23.173.656,62 9.885.107,75 19.713.948,49

Concurso - - - -

Consulta - - - -

Contratações Diretas 0,00 127.250.062,61 51.775.695,10 79.216.005,56

Dispensa 0,00 45.618.382,12 3.381.776,65 4.357.619,05

Inexigibilidade 0,00 7.026.024,61 1.486.722,63 5.339.770,12

Não Aplicável 0,00 74.605.655,88 46.907.195,82 69.518,616,39

Regime de Execução
Especial

0,00 69.350.487,67 47.352.328,22 69.285.121,72

Suprimento de Fundos 0,00 107.315,29 37.159,61 41.949,34

Pagamento de Pessoal
0,00 63.402.352,72 42.149.399,42 63.402.352,72

Pagamento em Folha
- - - -

Diárias 0,00 597.889,13 287.652,46 597.889,13

Outros 0,00 5.242.930,53 4.878.116,73 5.242.930,53
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Tabela: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não
processados Valores Pagos

Grupos de
Despesa

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

1  Despesas
de Pessoal 42.619.726,00

64.094.935,00
42.149.399,42

63.402.352,72
-

- 42.149.399,42 63.402.352,72

3.1.90.01 5.712.493,22 6.403.455,41 5.712.355,15 6.402.941,87 - - 5.712.355,15 6.402.941,87

3.1.90.03 536.410,26 606.070,31 536.410,26 606.070,31 - - 536.410,26 606.070,31

3.1.90.04 515.212,13 567.447,25 515.212,13 567.447,25 - - 515.212,13 567.447,25

3.1.90.08 7.558,93 21.360,28 7.558,93 21.360,28 - - 7.558,93 21.360,28

3.1.90.11 29.088.367,90 46.296.686,68 28.671.707,25 45.604.617,94 - - 28.671.707,25 45.604.617,94

3.1.90.13 6.142.215,45 9.667.472,86 6.088.687,59 9.667.472,86 - - 6.088.687,59 9.667.472,86

3.1.90.16 118.295,18 144.946,26 118.295,18 144.946,26 - - 118.295,18 144.946,26

3.1.90.91 330.618,11 332.673,63 330.618,11 332.673,63 - - 330.618,11 332.673,63

3.1.90.92 168.554,82 54.822,32 168.554,82 57.822,32 - - 168.554,82 57.822,32

2 – Juros e
Encargos da
Dívida 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

3- Outras
Despesas
Correntes

19.111.051,51
20.930.678,03 17.906,047,96 19.791.653,22 -

-

17.906,047,96 19.791.653,22

3.3.90.08 79.201,00 110.267,00 71.666,76 107.738,95 - - 71.666,76 107.738,95

3.3.90.14 288.072,99 597.889,13 287.652,46 597.889,13 - - 287.652,46 597.889,13

3.3.90.18 1.321.529,25 1.554.683,76 1.321.529,25 1.554.683,76 - - 1.321.529,25 1.554.683,76

3.3.90.20 16.728,00 0,00 16.728,00 0,00 - - 16.728,00 0,00

3.3.90.30 1.516.540,48 1.445.636,59 1.512.233,70 1.444.972,61 - - 1.512.233,70 1.444.972,61

3.3.90.33 261.774,22 209.678,27 260.779,68 209.678,27 - - 260.779,68 209.678,27

3.3.90.36 1.279.858,04 1.560.984,05 1.256.773,44 1.560.984,05 - - 1.256.773,44 1.560.984,05

3.3.90.37 3.192.623,57 4.669.074,26 3.192.615,86 4.669.074,26 - - 3.192.615,86 4.669.074,26

3.3.90.39 9.481.284,72 7.696.979,18 8.384.419,90 6.869.898,79 - - 8.384.419,90 6.869.898,79

3.3.90.46 967.250,00 1.377.248,00 957.752,88 1.267.985,81 - - 957.752,88 1.267.985,81

3.3.91.47 416.369,13 647.302,43 413.404,06 637.802,43 - - 413.404,06 637.802,43

3.3.90.49 189.329,00 163.264,03 121.000,86 158.060,89 - - 121.000,86 158.060,89

3.3.90.92 32.318,52 49.522,80 32.318,52 49.522,80 - - 32.318,52 49.522,80

3.3.90.93 77.172,59 848.148,53 77.17259 663.361,47 77.172,59 663.361,47
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Tabela: Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Valores PagosGrupos de
Despesa 2008 2009 2008 2009 2008 2009

4 - Investimentos 22.705.715,86 37.543.115,65 19.514.001,20 35.828.451,68 19.514.001,20 35.828.451,68

4.4.90.51 15.812.747,79 19.228.754,57 13.045.628,60 19.228.754,49 13.045.628,60 19.228.754,49

4.4.90.52 6.892.968,07 18.312.155,08 6.468.372,60 16.597.491,19 6.468.372,60 16.597.491,19

4.4.90.92 0,00 2.206,00 2.206,00 2.206,00

5 - Inversões
Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Não se aplica ao
orçamento 2009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Amortização da
Dívida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Não se aplica ao
orçamento 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabela: Composição e custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009

QUADRO PRÓPRIO

TIPOLOGIA Qtd.
Vencimentos e
vantagens fixas

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Estatutários (inclusive os cedidos, co m ônus)

2007 450 22.774.826,65 - - - -

2008 560 30.605.163,71 - - - -

2009 818 55.248.005,40 - - - -

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)

2007 33 373.334,47 - - - -

2008 42 525.584,61 - - - -

2009 23 586.755,70 - - - -

Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)

2007 02 50.459,42 - - - -

2008 02 46.928,44 - - - -

2009 03 171.842,64 - - - -

Requisitados com ônus para a UJ

2007 - - - - - -

2008 - - - - - -

2009 - - - - - -

Requisitados sem ônus para a UJ

2007 - - - - - -

2008 - - - - - -

2009 - - - - - -
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Contratos de Terceirização de área -fim

QUADRO TERCEIRIZADO

Conservação e
Vigilância

Apoio
Administrativo

Atividades

de Área-fim
Estagiários

Finalidade

Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo

2007 2.477.774,34 30 423.241,86 - - - -

2008 2.816.275,92 25 376.339,94 - - - -

2009 154 4.105.917,83 25 563.156,43 - - - -

Tabela: Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área -fim no exercício de 2009

Nível de Escolaridade
Vigência do Contrato

Médio SuperiorNat. Contrato

Empresa
contratada

(CNPJ)
Início Fim AT EF AT EF

Sit.

Vigilância 233/09 08.562.228/0001-87 16/04/09 15/04/10 46 - - - Ativo

Serviços
Gerais

304/08

010/09

246/09

168/08

297/09

315/09

169/08

148/04

298/09

38.603361/0001-03

08.764312/0001-83

10.668049/0001-70

08.764312/0001-83

08.764312/0001-83

08.764312/0001-83

08.764312/0001/83

08.764312/0001/83

08.764312/0001/83

28/12/08

20/04/09

25/05/09

14/04/08

15/09/09

23/10/09

14/04/08

22/10/04

13/09/09

26/12/10

18/10/09

22/09/09

14/09/09

15/09/10

01/02/10

12/09/09

18/04/10

12/09/09

108 - - - Ativo

Inat.

Inat.

Inat.

Ativo

Ativo

Inat.

Inat

Ativo

Apoio
Administrativo 25 - - - Ativo

Total 179

Observação:
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Tabela:  Pagamento de Restos a Pagar - Exercício de 2009

Restos a Pagar Processados

Ano de
Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar

2007 80.969,37 0,00 80.969,37 0,00
2008 770.891,87 0,00 767.732,96 3.158,91
2009 742.984,66 0,00 708.098,66 34.886,00
Total 1.594.845,90 0,00 1.556.800,99 38.044,91

Restos a Pagar não Processados

Ano de
Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar

2007 3.878.575,48 32.003,85 3.846.571,63 0,00
2008 17.092.283,13 45.972,04 16.922.802,62 123.508,47
2009 25.669.025,31 300.867,84 23.622.818,69 1.745.338,78
Total 46.639.883,92 378.843,73 44.392.192,94 1.868.847,25

Observações:
O volume expressivo de RP processado e não processado no exercício 2009 refere -
se aos repasses recebidos em dezembro 2009.
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Tabela:  Transferências mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou  outros
instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílios ou contribuição

Tip
o*

Código
SIAFI/
Siasg

Identificação do
Termo Inicial ou

de Aditivos

(nº do processo e
do termo, data

assinatura,
vigência etc)

Objeto da
avença

Data
de

public
ação
no

DOU

Valor total
pactuado

Valor
total

recebido
ou

transferid
o no

exercício

Co
ntra
part
ida

Beneficiário

(Razão
social e
CNPJ)

Situação da
avença

(alcance de
objetivos e

metas,
prestação de

contas,
sindicância,

TCE S/N?) **

8 2009NC000811
/SESU

Custeio da
IFE

500.000,00 420.166,01

8 2009NC001067/
SESU

Prédio
CAP

597.952,62 12.942,72

8 2009NC001963
/SESU

Equipamen
tos

3.199.475,48 0,00

8 2009NC001074
/SESU

Equipamen
tos

1.499.970,00 853.616,41

8 915034/SESU Bolsas
Promisaes

37.315,00 37.315,00

8 2009NC001290/
SESU

Prédio
CTAN

2.499.938,92 0,00

8 2009NC001216
/SESU

Lab.
Eng.Elétric
a

366.496,82 0,00 2118680400
0105

8 Bolsas CAPES Demanda
Social

516.000,00 471.600,00

8 Bolsas CAPES PROAP 191.858,18 90.634,68 UFSJ
8 Bolsas CAPES PICDT 43.450,00 33.900,00

8 Bolsas CAPES Pro-
equipamen
to

202.700,97 47.996,00

8 2009NC000588 Inverno
Cultural

119.857,06 109.057,06

8 2009NC715145/
FNDE

UAB 19.534,72 7.151,28

8 2009NC710118
/FNDE

UAB 501.995,12 9.633,70

8 2009NC656248/
FNDE

UAB 328.048,33 204.951,81

8 2009NC656317
/FNDE

UAB 147.120,46 0,00

8 2009NC656622/
FNDE

UAB 26.781,00 0,00
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CONCLUSÃO:

No decorrer do exercício, garantimos o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e

extensão num período de consolidação das expansões conquista das em anos anteriores.

Realizamos todas as obras propostas, promovemos a aquisição de equipamentos garantindo o

funcionamento dos laboratórios . Realizamos a aquisição de acervo bibliográf ico, renovando as

bibliotecas. Avançamos na pesquisa e pós-graduação, cumprimos os programas previstos na

assistência estudantil, executamos todos os programas de extensão aprovados pela comissão  de

extensão, realizamos concursos para a contratação de servidores técnico-administrativos e

docentes, cumprindo as metas pactuadas com o MEC nos programas Expandir e Reuni.

A UFSJ viabilizou todos os pagamentos de seus fornecedores e credores , não gerando dívidas

e/ou pagamento em atrasos.

Enfim, todos os compromissos assumidos com a comunidade acadêmica foram atingidos.

São João del-Rei, abril de 2010.

Prof. Helvécio Luiz Reis

Reitor


