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BRANETEC - Programa de cooperação entre o Brasil e a Holanda voltado para estudantes de
graduação

CACSL – Coordenadoria Administrativa do CSL
CAMAT – Central Analítica de Materiais
CAP – Campus Alto Paraopeba
CAPES – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CCO – Campus Centro-Oeste Dona Lindu
CCOMP – Coordenadoria do Curso de Ciências da Computação
CCOMS – Coordenadoria do Curso de Comunicação Social
CD – Cargo de Direção
CDB – Campus Dom Bosco
CEAGR – Coordenadoria do Curso de Engenharia Agronômica
CEALI – Coordenadoria do Curso de Engenharia de Alimentos
CEBIO – Coordenadoria do Curso de Engenharia de Bioprocessos
CECIV – Coordenadoria do Curso de Engenharia Civil
CEFET/MG – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
CEIMARS – Centro Interdisciplinar de Arte
CEMEC – Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecatrônica
CENJE – Central de Empresas Juniores
CEPES – Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanas
CEREM – Centro de Referência Musicológica José Maria Neves
CETEL – Coordenadoria do Curso de Engenharia de Telecomunicações
CEUA – Comissão de Ética no Uso dos Animais
CGU – Controladoria-Geral da União
CGU-PAD – Sistema de Gestão de Processos Disciplinares
CID – Classificação Internacional de Doenças
CIPAV – Centro de Pesquisas em Sistemas Sustentáveis de Produção Agropecuária
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CISPE – Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreiras dos Técnicos Administrativos
CMUSI – Coordenadoria do Curso de Música
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COACE – Comissão de Acessibilidade
COACO – Coordenação de Apoio às Comissões
COADM – Coordenadoria de Curso de Administração
COADP – Coordenadoria do Curso de Adm inistração Pública – Modalidade à Distância
COARQ – Coordenadoria do Curso de Arquitetura e Urbanismo
COART – Coordenadoria do Curso de Artes Aplic adas
COBEF – Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação
COBIO – Coordenadoria de Curso de Ciências Bio lógicas
COBIQ – Coordenadoria do Curso de Bioquímica
COCIC – Coordenadoria de Curso de Ciências Contábeis
CODAP - Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba
COECO – Coordenadoria do Curso de Ciências Econômicas
COEDI – Comissão Editorial
COEFI – Coordenadoria de Curso de Educação Física
COELE – Coordenadoria de Curso de Engenharia Elétrica
COESF – Comissão de Espaço Físico
COENF – Coordenadoria do Curso de Enfermagem
COENP – Coordenadoria do Curso de Engenharia da Produção
COENQ – Coordenadoria do Curso de Engenharia Química
COETI – Comissão de Ética
COFAR – Coordenadoria do Curso de Farmácia
COFID – Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Filosofia - Modalidade à Distância
COFIL – Coordenadoria de Curso de Filosofia
COFIS – Coordenadoria de Curso de Física
COGED – Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Geografia – Modalidade à Distância
COGEO – Coordenadoria do Curso de Geografia
COHIS – Coordenadoria de Curso de História
COINF – Comissão de Informática
COLET – Coordenadoria de Curso de Let ras
COMAT – Coordenadoria de Curso de Matemática
COMDC – Coordenadoria do Curso de Medicina
COMEC – Coordenadoria de Curso de Engenharia Mecânica
COMED – Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Matemática – Modalidade à Distância
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
CONDI – Conselho Diretor
CONEP – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CONSU – Conselho Universitário
COPED – Coordenadoria de Curso de Pedagogia
COPEVE – Comissão Permanente de Vestibular
COPIN – Comissão de Propriedade Intelectual
COPSI – Coordenadoria de Curso de Psicologia
COQUI – Coordenadoria de Curso de Química
COTEA – Coordenadoria do Curso de Teatro
COZOO – Coordenadoria do Curso de Zootecnia
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CPA – Comissão Própria de Avaliação
CPC – Congresso de Produção Científica
CPD – Concurso Público para Docente
CPEAD – Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Pedagogia – Modalidade à Distância
CPGF – Cartão de Pagamento do Governo Federal
CPPD – Comissão Permanente de Pessoal Docente
CRR – Centro Regional de Referência Sobre Drogas de São João del Rei
CSA – Campus Santo Antônio
CSF – Programa Ciência Sem Fronteiras
CSIRT – Centro de Resposta a Incidentes de Segurança
CSL - Campus Sete Lagoas
CSLL – Contribuição Sobre o Lucro Líquido
CTAN – Campus Tancredo Neves
CT-INFRA – Fundo de Infraestrutura
CTPA – Centro Tecnológico de Produção Artesanal

DAUAP – Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas
DBR – Declaração de Bens e Rendas
DCECO – Departamento de Ciências Econômicas
DCEFS – Departamento de Ciências da Educação Física e Saúde
DCNAT – Departamento de Ciências Naturais
DCOMP – Departamento de Ciência da Computação
DCTEF – Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos
DEALI – Departamento de Engenharia de Aliment os
DECAC – Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis
DECEB – Departamento de Ciências Exatas e Biológicas
DECED – Departamento de Ciências da Educação
DECIS – Departamento de Ciências Sociais
DEFIM – Departamento de Física e Matemática
DEGEO – Departamento de Geociências
DELAC – Departamento de Letras, Artes e Cultura
DEMAT – Departamento de Matemática e Estatística
DEMASP – Departamento Municipal de Saúde Pública de Barbacena
DEMEC – Departamento de Engenharia Mecânica
DEMED – Departamento de Medicina
DEPCA – Departamento de Ciências Agrárias
DEPEB – Departamento de Engenharia de Biossistemas
DEPEL – Departamento de Engenharia Elétrica
DEQUE – Departamento de Engenharia Química e Estatística
DETEM – Departamento de Engenharias de Telecomunicações  e Mecatrônica
DEZOO – Departamento de Zootecnia
DFIME – Departamento de Filosofias e Métodos
DIAAF – Divisão de Assistência e Ações Afirmativas
DIBIB – Divisão de Bibliotecas
DICON – Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico
DIDEP – Divisão de Desenvolvimento de Pessoas
DIFIN – Divisão Financeira
DIMAP – Divisão de Materiais e Patrimônio
DIPAC – Divisão de Projetos e Apoio à Comunidade Universitária
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DIPES – Divisão de Administração de Pessoal
DIPRE – Divisão de Prefeitura de Campus
DIPRE-CAP – Divisão de Prefeitura de Campus
DMUSI – Departamento de Música
DOU – Diário Oficial da União
DPLAG – Divisão de Planejamento e Gestão
DPROB – Divisão de Projetos e Obras
DPROQ – Divisão de Projetos e Qualificação
DPSIC – Departamento de Psicologia
DQBIO – Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos
DTECH – Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades

e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão
EAD – Educação à Distância
EAIE – European Association of Internacional Education
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuári a
ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
EPI – Equipamento de Proteção Individual
EUA – Estados Unidos da América
EXPANDIR – Programa de Interiorização do Ensino Superior

FACEAC – Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
FAEIN -  Faculdade de Engenharia Industri al
FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
FAUF – Fundação de Apoio da Universidade Federal de São João Del Rei
FCC – Função Comissionada de Coordenação de Curso
FG – Função Gratificada
FIEMG – Federação das Indústrias de Minas Gerais
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FQMat – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação em Física e Química de Materiais
FORPROEX – Forum de Pró-reitores de Extensão
FUNREI – Fundação de Ensino Superior de São João del -Rei

GABIN – Gabinete da Reitoria
GEPG – Grau de Envolvimento Discente com Pós -Graduação
GPE – Grau de Participação Estudantil

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEF - Instituto Estadual de Floresta
IFES – Instituições Federais de Ensino Superior
IN – Instrução Normativa
INDETEC – Incubadora de Desenvolvimento Tecnológico
INFRATDS – Melhoria da Infraestrutura dos Laboratórios Multiusuários do Programa de Pós -
Graduação em Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável
INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
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IQCD – Índice de Qualificação do Corpo Docente
IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídi ca
ISO – Organização Internacional para Padronização
ITCP – Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares

LAI – Lei de Acesso a Informação
LOA – Lei Orçamentária Anual

MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
MEC – Ministério da Educação
MG – Minas Gerais

NACE – Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e Trabalho
NAFSA – National Association for Foreigan Student Advisers: Association of International
Educators
NEAD – Núcleo de Educação à Distância
NEELE – Núcleo de Editoração Eletrônica
NEUROBIO – Neurobiotecnologia – Prospecção de Drogas Anti-epileptogênicas
NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica
NTINF – Núcleo de Tecnologia da Informação

OCI – Órgão de Controle Interno
OFSS – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
OI – Orçamento de Investimentos

PAC – Programa de Aceleração do Desenvolvimen to
PAINT – Programa Acadêmico de Intercâmbio Internacional
PAS – Programa de Acesso Seriado
PBP – Programa de Bolsa Permanência
PDG – Plano de Gestão
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PDOEF – Plano Diretor de Ocupação de Espaço Físico
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PET – Programa de Educação Tutorial
PI – Plano Interno
PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
PIBIC – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica
PIIC – Programa Institucional de Iniciação Científica
PLI - Programa das Licenciaturas Internacionais
PLS – Plano de Gestão de Logística Sustentável
PMBqBM – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Multicêntrico em Bioquímica e
Biologia Molecular
PMCD – Programa Mineiro de Capacitação Docente
PMGMQ-MG – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Multicêntrico em Química de
Minas Gerais
PNAES – Programa Nacional de Assistência Estudantil
POPs – Procedimentos Operacionais Padronizados
PPA – Plano Plurianual
PPBE – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Bioengenharia
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PPCs – Projetos Pedagógicos dos Cursos
PPCF – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Stricto Sensu em Ciências Farmacêuticas
PPEDU – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação em Educação - Processos Sócios
Educativos e Práticas Escolares
PPGBiotec – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Stricto Sensu em Biotecnologia
PPGCA – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Stricto Sensu em Ciências Agrárias
PPGCIA – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Stricto Sensu em Ciência Animal
PPGCS – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde
PPGEE – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação em Engenharia da Energia
PPGEL – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação em Engenharia Elétrica
PPG-ENF – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Stricto Sensu em Enfermagem
PPGF – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Stricto Sensu em Física
PPGHIS – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação em História
PPGPSI – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Psicologia
PPGTDS – Coordenadoria do Programa de Pós -graduação Stricto Sensu em Tecnologias para o
Desenvolvimento Sustentável
PPLAN – Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e Desenvolvimento
PPMEC – Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica
PROAD – Pró-reitoria de Administração
PROAE – Pró-reitoria de Assuntos Estudantis
PRODOCÊNCIA – Programa de Consolidação das Licenciaturas
PRODOUTORAL – Programa de Formação Doutoral Docente
PROEN – Pró-reitoria de Ensino de Graduação
PROEN-ADJ – Pró-reitoria Adjunta do Ensino de Graduação
PROEX – Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
PROEXT – Programa de Extensão Universitária – MEC/SESu
PROFMAT – Coordenadoria do Programa de Mestrado Prof issional em Matemática em Rede
Nacional – Modalidade à Distância
PROGP – Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
PROINFRA – Projetos Institucionais de Implantação de Infraestrutura de Pesquisa
PROJU – Procuradoria Jurídica
PROMEL – Coordenadoria do Programa de Mestrado em Letras - Teoria Literária e Crítica da
Cultura
PRONUTTI – Núcleo de Transferência Tecnológica e Inovação
PROPE – Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
PROSA – Programa de Promoção Socioacadêmica
PROSER – Programa de Incentivo à Formação de Servidores
PUC – Pontífice Universidade Católica

RA – Relatório de Auditoria
RAINT – Relatório Anual da Auditoria Interna
RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas
REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades  Federais
RJU – Regime Jurídico Único
RMs – Requisições de Materiais
RNP – Rede Nacional de Pesquisa
RP – Restos a Pagar
RU – Restaurante Universitário
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SAACI – Setor de Apoio e Ações Culturais Institucionais
SACCO – Setor de Apoio Acadêmico e Estudantil do CCO
SAESL – Setor de Apoio Acadêmico e Estudantil
SALOG – Setor de Apoio Logístico
SAMOR – Setor de Alimentação e Moradia
SBBq – Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular
SEAAP – Setor de Atendimento do Campus Alto Paraopeba
SEACA – Setor de Apoio Acadêmico
SEACA-CAP – Setor de Apoio Acadêmico do CAP
SEACO – Setor de Atendimento do Campus Centro-Oeste Dona Lindu
SEADB – Setor de Atendimento do Campus Dom Bosco
SEADM-CAP – Setor de Apoio Administrativo do CAP
SEALM – Setor de Almoxarifado
SEAPE – Setor de Aposentadoria e Pensões
SEAPS – Setor de Apoio ao Servidor
SEASA – Setor de Atendimento do Campus Santo Antônio
SEASE – Setor de Assistência Estudantil
SEASL – Setor de Atendimento do Campus Sete Lagoas
SEATN – Setor de Atendimento do Campus Tancredo Neves
SECEX – Secretaria Executiva
SECOC – Setor de Contratos e Convênios
SECOL – Setor de Compras e Licitações
SECON – Setor de Contabilidade
SECOP – Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais
SECTES – Assessoria Internacional da Secretar ia de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do
Estado de Minas Gerais
SEDSI – Setor de Desenvolvimento de Sistemas de Informação
SEFOB – Setor de Fiscalização de Obras
SEGRA – Setor de Gráfica
SEGSL – Setor de Serviços Gerais do CSL
SEMAS-CAP – Setor de Materiais e Serviços do CAP
SFC – Secretaria Federal de Controle
SEOBR – Setor de Obras
SEPAC – Setor de Projetos Artísticos e Culturais
SEPAG – Setor de Folha de Pagamento
SEPAT – Setor de Patrimônio
SEPCE – Setor de Processamento da Graduação
SEPES – Setor de Pesquisa
SEPLO – Setor de Planejamento Orçamentário
SEPOS – Setor de Pós-graduação
SEPRO – Setor de Processamento Técnico
SERDI – Setor de Expedição e Registro de Diplomas
SERED – Setor de Referência e Empréstimo do Campus Dom Bosco
SEREG – Setor de Registro
SEPPG – Setor de Processamento da Pós-graduação
SERES – Setor de Referência e Empréstimo do Campus Santo Antônio
SERET – Setor de Referência e Empréstimo do Campus Tancredo Neves
SERLE – Setor de Regulação e Legislação do Ensino Superior
SESED – Setor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas
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SESEG – Setor de Serviços Gerais
SESEL – Setor de Processo Seletivo
SESTA – Setor de Estágio
SESu – Secretaria de Educação Superior
SETEC – Setor de Tecnologia Educacional e Informacional
SETES – Setor de Tesouraria
SETEX – Setor de Extensão Universitária
SETIF-CAP – Setor de Tecnologia e Informação do CAP
SETIR – Setor de Internet e Redes
SETOR – Setor de Orçamento
SETRA – Setor de Transporte
SGCCO – Setor de Serviços Gerais do CCO
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIASS – Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
SIC – Sistema de Informação ao Cidadão
SICON – Sistema de Contratos
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SIG – Sistemas Integrados de Gestão da UFRN
SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC
SINAC – Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários
SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
SIORG – Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal
SIPAC – Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos
SISAC – Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões
SISU – Sistema de Seleção Unificada
SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SMCCO – Setor de Materiais do CCO
SMTSL – Setor de Materiais do CSL
SOCES – Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores
SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
SPO – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
TSG – Taxa de Sucesso na Graduação

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UFSJ – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
UG – Unidade Gestora
UGA – Universidade da Geórgia
UJ – Unidade Jurisdicionada
UO – Unidade Orçamentária
URL – Endereço de um recurso disponível em uma rede
USP – Universidade de São Paulo
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INTRODUÇÃO

Este Relatório de Gestão estrutura -se de acordo com o estipulado no Anexo II da Decisão
Normativa do Tribunal de Contas da União nº 127/2013, de 15 de maio de 2013 e a Portaria do
Tribunal de Contas da União nº 175/2012, de 09 de julho de 2013.  As partes do relatório
constituem-se em A, B e C. A parte A diz respeito ao conteúdo geral, a parte B às informações
contábeis da gestão e a C não se aplica a esta instituição. Cada item das partes A e B divide em
outros subitens.

Os itens do Anexo II, parte A e B, que não aplicaram à UFSJ foram:
Parte A - Item 2.2. - Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados, o subitem 2.2.2
– Objetivos não se aplica a UFSJ uma vez que a não temos a responsabilidade direta em gerir programas
temáticos. Item 2.2.3.3 – Ações não previstas na LOA, Item 2.2.3.4 – Ações do Orçamento de
Investimentos e Item 3.3 – Remuneração paga a Administradores, a UFSJ é uma instituição de
administração indireta, portanto sem competência para tais ações. Item 4.1.3.2 – Despesas Totais por
Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados diretamente pela UJ e item 4.1.3.4 –
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Executados diretamente pela UJ,
não se aplica pelo fato da UFSJ ser a única jurisdicionada a ter as despesas concernentes. Item 4.2 –
Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos, não ocorreu ta l fato em 2013.
4.4 – Transferência de Recursos, uma vez que não aconteceu nenhuma transferência neste exercício,
somente atuamos com descentralização de crédito. a UFSJ não adota conta tipo B. 4.7 – Gestão de
Precatórios, a instituição para gerir precatór ios.
Parte B- de acordo com os normativos que regulamentam o Relatório de Gestão, só se aplicam à UFSJ o
Item 6, especificamente os itens 18.1 – Indicadores de Desempenho nos Termos da Decisão TCU no
408/2002, 18.2 – Resultados dos Indicadores, 18.3 – Análise dos Resultados dos Indicadores e  18.4 –
Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio, os demais itens não se aplicam a esta
instituição.

Os itens do Anexo II, parte A  que não tiveram  conteúdo foram: :
4.6 – Renúncia de Receita sobre  a Gestão da UJ;
6.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ
6.2.3 – Distribuição Espacial de Bens Imóveis locados de Terceiros;
9.1.1 – Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU;
9.5. – Medidas Adotadas no Caso de Dano ao Erário

PARTE A CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO

1 RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 1734

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Denominação Abreviada: UFSJ
Código SIORG: 1734 Código LOA: 26.285 Código SIAFI: 154069
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Fundação CNPJ: 21.186.804/0001-05
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Principal Atividade: Educação Superior – Graduação e Pós-graduação Código CNAE: 8532-5/00
Telefones/Fax de contato : (32) 3379-2340 (32) 3379-2331 (32) 3379-2525
Endereço Eletrônico: reitoria@ufsj.edu.br
Página na Internet: http://www.ufsj.edu.br
Endereço Postal: Unidade Sede: Praça Frei Orlando, 170, Centro, 36.307 -352, São João Del Rei/MG

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Criada pela Lei 7.555, de 18/12/1986, a Instituição foi instalada em 21/04/1987 e transformada em Universidade pela
Lei 10.425, de 19/04/2002, DOU de 22/04/2002
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Estatuto aprovado pela Portaria/MEC n.º 2.684, de 25/09/2003, publicada no DOU de 26/09/2003.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Nada a informar
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome

154069 Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome
15276 Fundação Universidade Federal de São João Del Rei

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

154069 15276
FONTE: PPLAN

1.2 FINALIDADES E COMPETÊNCIA INSTITUCI ONAL

São finalidades da Universidade Federal de São João Del Rei, de acordo com o seu Estatuto, a
geração, o desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão, integrando formação científica e técn ico-profissional com uma educação
para a atuação cidadã, em uma atmosfera de difusão da cultura e de produção filosófica, artística,
científica e tecnológica. Ainda:

1. Estimular o desenvolvimento do espírito científico e da reflexão crítica;
2. Incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a produção cultural;
3. Promover ampla divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos, tanto

aqueles que constituem patrimônio da humanidade quanto os produzidos pela Universidade
Federal de São João Del Rei;

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

A competência Institucional prevista na sua missão, que foi alterada em fevereiro/2014 com a
aprovação do novo PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional , é: “A UFSJ assume a missão de
desenvolver com excelência as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão de forma indissociável,
contribuindo com a indução de mudanças e avanços para uma sociedade justa e igualitária, por meio
da produção e socialização dos conhecimentos acadêmico , tecnológico, artístico e filosófico, tendo
como parâmetros os princípios éticos e humanísticos”, e atrelados às finalidades e diretrizes orienta -
se pelos seguintes objetivos regimentais:

1. Buscar permanentemente a elevação dos padrões de qualidade no conju nto das ações e
serviços prestados;

2. Ampliar a oferta de vagas em cursos de graduação;
3. Ampliar a produção científica e da oferta de cursos de pós -graduação stricto sensu;
4. Otimizar os suprimentos, alocação e gestão de recursos financeiros;
5. Ampliar a interlocução entre a UFSJ e a comunidade por meio de ações de extensão

universitária;

reitoria@ufsj.edu.br
http://www.ufsj.edu.br
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6. Promover melhores condições de permanência de estudantes de graduação e pós -graduação;
7. Articular a dinâmica da formação inicial com a formação continuada e o mercado de

trabalho;
8. Aperfeiçoar constantemente as condições de trabalho para os servidores;
9. Efetivar a avaliação institucional como princípio educativo;
10. Incentivar o desenvolvimento de programas e projetos de natureza socioambiental e de

inovação tecnológica.

BREVE HISTÓRICO

A Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) foi instituída pela Lei 7.555, de 18 de
dezembro de 1986, como Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei (FUNREI) sendo
resultado da reunião e federalização de duas instituições: a Faculdade Dom Bos co de Filosofia,
Ciências e Letras, cujas atividades iniciaram em 1954, mantidas pela Inspetoria de São João Bosco;
e a Fundação Municipal de São João Del Rei, mantenedora da Faculdade de Ciências Econômicas,
Administrativas e Contábeis (FACEAC) e da Faculdade de Engenharia Industrial (FAEIN), cujas
atividades iniciaram-se em 1972 e 1976 respectivamente.

Em 19 de abril de 2002, a FUNREI foi transformada em Universidade por meio da Lei 10.425,  e
passou a adotar a sigla UFSJ, eleita pela comunidade acadêmic a. A UFSJ é pessoa jurídica de
direito público, com financiamento pelo Poder Público, vinculada ao Ministério da Educação, que
tem sede e foro na cidade de São João Del Rei, e possui unidades educacionais em Divinópolis, na
região do Alto Paraopeba e Sete Lagoas, todas no Estado de Minas Gerais. Como uma Instituição
federal de ensino público superior, a UFSJ zela pela autonomia científica, didática, administrativa,
disciplinar e de gestão financeira e patrimonial.

A UFSJ foi uma das poucas instituições fed erais de ensino superior criadas na década de 1980.
Desde o processo de federalização, já assumia como um dos eixos centrais de suas atividades fins a
indissociabilidade entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Desde o início, a Instituição
trabalhou para a qualificação de seu quadro docente, sobretudo com o incentivo ao doutoramento,
bem como da formação e a estabilização dos grupos de pesquisa e da implantação de pós -graduação
stricto sensu, elementos fundamentais para a sua transformação em Un iversidade.

Atualmente, a Instituição estrutura -se administrativamente em seis unidades educacionais e um
centro cultural. Estão localizados em São João Del Rei o Campus Santo Antônio, o Campus Dom
Bosco e o Campus Tancredo de Almeida Neves, além do Centr o Cultural da UFSJ. Entre 2007 e
2008, a UFSJ criou três unidades educacionais em outros municípios de Minas Gerais: o Campus
Alto Paraopeba, localizado na divisa entre os municípios de Congonhas e Ouro Branco; o Campus
Sete Lagoas, na cidade homônima; e o Campus Centro-Oeste Dona Lindu, situado no município de
Divinópolis.

Para o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão, a UFSJ conta com 692 docentes efetivos e
447 técnicos- administrativos. O alto padrão de formação de seu quadro profissional, ali ado à oferta
majoritária de cursos noturnos, faz da UFSJ uma instituição pública de alta qualidade e
destacadamente inclusiva .
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INSERÇÃO REGIONAL E NACIONAL

A UFSJ tem um impacto significativo em Minas Gerais. Atua nas mesorregiões Campo das
Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte (microrregiões Alto Paraopeba e Sete Lagoas) e Oeste
de Minas.

Sua sede administrativa está localizada na Microrregião de São João Del Rei, que integra a
Mesorregião Campo das Vertentes. A cidade possui empresas nas áreas t êxteis, metalúrgica,
alimentícia, entre outras, sendo um dos principais pólos industriais do Campo das Vertentes, porém,
o setor terciário, comércio e serviços, é o mais pujante em termos econômicos. Com a criação da
UFSJ, há mais de duas décadas, a cidade  passou também a ser um pólo educacional que recebe
discentes de todo o país.

Em 2007, a UFSJ aderiu ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI) e investiu no seu crescimento em São João Del Rei, com a
implementação de novos cursos de graduação e a expansão de vagas em cursos já existentes,
respondendo a uma demanda por formação de recursos humanos capazes de atuar em diferentes
áreas tecnológicas (Engenharia Mecânica, Elétrica e de Produção, Física, Quími ca, Ciência da
Computação), e Ciências Sociais Aplicadas (Ciências Econômicas, Ciências Contábeis,
Administração e Comunicação Social).

Compreendendo que a transformação da sociedade brasileira só será possível com a conquista de
uma educação pública de qualidade em todos os níveis de ensino, a UFSJ tem contribuído para
qualificação e formação de docentes em cursos de Licenciatura em todas as áreas do conhecimento:
Educação, Filosofia, Letras, História, Música, Teatro, Geografia, Física, Química, Matemátic a e
Ciências Biológicas. O Programa Institucional de Bolsa s de Iniciação à Docência (PIBID ), o
Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência) e o Pró -Licenciatura representam um
forte investimento na formação de novos docentes e na aproximação da  universidade com a escola
pública.
Em termos de atuação em prol da diminuição dos impactos ambientais, a UFSJ tem coordenado
diversas ações de pesquisa e extensão universitárias voltadas para temáticas da preservação da
qualidade das águas, da produção d e energias renováveis e de tecnologias para o desenvolvimento
sustentável, envolvendo discentes das várias áreas do conhecimento.

Do ponto de vista cultural, a cidade se destaca por sua história, arquitetura e pelas artes
(especialmente música e teatro),  constituindo-se num importante espaço de atuação para os cursos
de História, Letras, Música, além daqueles criados no âmbito do REUNI, Teatro, Arquitetura e
Urbanismo.

O Campo das Vertentes abriga uma importante produção de base artesanal, tanto na área agrícola
como na de produtos têxteis, estanho, madeira, cerâmica e couro. Essas atividades encontram apoio
no Campus Tancredo Neves da UFSJ, onde funciona a Fazenda Experimental Risoleta Neves da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e também o Centro de Tecnologia
para Produção Artesanal, bem como a graduação em Artes Aplicadas.

A conquista do certificado de origem geográfica para os produtos em estanho e para o biscoito de
São Tiago foi resultado do protagonismo da Comissão de Proprie dade Intelectual (Copin) da UFSJ,
que realizou todo o trabalho de descrição, sistematização e registro das formas de produção junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
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Com a criação de unidades educacionais em outros municípios, a UFSJ ampliou sua inserção e seu
raio de ação. O Campus Alto Paraopeba (CAP) localiza -se na divisa entre os municípios de Ouro
Branco e Congonhas, que fazem parte da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte,
Microrregião do Alto Paraopeba, próximo a Conselhei ro Lafaiete, São Brás do Suaçuí e Jeceaba. A
região abriga um dos mais importantes complexos mundiais de mineração e metalurgia do ferro. O
CAP está distante apenas 90 quilômetros de Belo Horizonte. Cerca de 60% de seus discentes são
oriundos de municípios circunvizinhos, situados a uma distância de até 120 quilômetros de Ouro
Branco. Com a criação de cinco cursos de graduação em Engenharia e dos mestrados em
Biotecnologia e de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável, a UFSJ contribui para o
desenvolvimento econômico e social da região.

O Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) está localizado na Mesorregião Oeste de Minas,
Microrregião de Divinópolis, pólo que se caracteriza pela indústria metalúrgica, siderúrgica,
confecções, além de ser um centro de referência em saúde. A UFSJ se insere na região
possibilitando a consolidação de Divinópolis como pólo de saúde, formando profissionais
graduados nas áreas de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica. Os programas de pós -
graduação em Ciências da Saúde, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Biotecnologia e o
Programa em Rede, com Mestrado e Doutorado, em Bioquímica e Biologia Molecular, coordenado
pela Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), representam a possibilidade
de geração de novos conhecimentos e da qualificação dos agentes de saúde da região. Os programas
de extensão e pesquisa desenvolvidos nessa unidade educacional têm impactado de forma positiva
nos sistemas de saúde pública, desenvolvendo ações que ajudam na prevenção e n o combate de
endemias e epidemias.

O Campus Sete Lagoas (CSL) está situado no município e microrregião homônimos e distante 70
quilômetros 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. A Microrregião de Sete Lagoas integra a Mesorregião Metropolitana de
Belo Horizonte. Sua população foi estimada em 2008 pelo IBGE em 406.743 habitantes e está
dividida em vinte municípios. Em sua economia, o município de Sete Lagoas conta com diversas
indústrias, que estão distribuídas entre as indústrias de montagem automobilística e ferroviária, a
extração de calcário, mármore, ardósia, argila, areia e na produção de ferro -gusa. A cidade possui
um total de 23 empresas siderúrgicas de variados portes. No CSL, cerca de 80% dos discentes são
oriundos de municípios circunvizinhos.
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MAPA 1: MUNICÍPIOS ONDE SE LOCALIZAM AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA UFSJ

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; Iveco em Sete Lagoas e Mercedes
Benz, em Juiz de Fora) e seus fornecedores, empresas siderúrg icas (uma unidade da Vallourec
Mannesman, em Belo Horizonte; Vallourec & Sumitomo no município de Jeceaba; Gerdau, nos
municípios de Ouro Branco e Divinópolis; empresas de ferro -liga e ferro-gusa nos municípios de
Divinópolis, Itaúna, Sete Lagoas, Barbacen a e São João Del Rei, empresas de extração de minério
de ferro (Vale, MMX, Cia. Siderúrgica Nacional – CSN, no quadrilátero ferrífero); montadoras de
equipamentos ferroviários (General Eletric, em Contagem, e Caterpillar, em Sete Lagoas, montam
locomotivas diesel-elétricas, e a USIMEC, em Congonhas, monta vagões); e empresas cimenteiras
(nos municípios de Pedro Leopoldo, Vespasiano, Carandaí, Ijaci e Barroso), além de outras
empresas dos mais variados portes, todas atuando em um raio máximo de 200 quilômetr os de
distância de São João Del Rei.

A criação das unidades educacionais nos municípios supracitados representa, portanto, o
compromisso de atuar de forma responsiva em um ambiente complexo que demanda novos
conhecimentos que contribuam para a inovação te cnológica no campo das Engenharias, das ciências
Exatas e da Terra, das Ciências da Saúde e das Ciências Agrárias. Com o perfil dos cursos criados,
abrem-se novas possibilidades de articulações com os cursos de áreas do conhecimento afins
existentes nas diversas unidades educacionais, no campo da pesquisa, da pós -graduação e da
mobilidade estudantil.

Nas áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, a implantação do Campus Centro -Oeste Dona Lindu,
em Divinópolis, também abre novas perspectivas de desenvolvime nto em ensino, pesquisa e
extensão, possibilitando articulações interdisciplinares e interinstitucionais. Por sua vez, a
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implantação do Campus Sete Lagoas viabilizou a criação dos cursos de Engenharia de Alimentos e
Engenharia Agronômica, em parceria, resp ectivamente, com a Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais (Epamig) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Esses cursos
trarão impacto significativo na produção de novas tecnologias no campo da engenharia, com
aplicações nas áreas de produção de alimentos e agronomia.

Além de suas atividades de ensino presencial em suas unidades educacionais, a UFSJ tem
multiplicado suas ações de inserção regional, com o oferecimento de cursos na modalidade
Educação a Distância e o desenvolviment o de novos suportes e tecnologias educacionais. A UFSJ
oferece cursos de graduação e pós -graduação lato sensu em vários pólos espalhados por todo o
Estado de Minas Gerais, além de pó los no Estado de São Paulo.

A Extensão da UFSJ é concebida de forma arti culada com a Pesquisa e com o Ensino, como aquela
que promove a relação entre Universidade e Sociedade, por meio de troca de saberes e da
democratização do conhecimento acadêmico. Atua em diferentes áreas como comunicação, cultura,
direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e trabalho, com
projetos e programas integrados às demandas apresentadas pela sociedade. Vários projetos de
Pesquisa e Extensão são desenvolvidos em parcerias com prefeituras e outras instituições lo cais.
Por fim, o Inverno Cultural, o maior programa de Extensão da UFSJ, que atua nas áreas de
educação, arte e cultura, cresceu em dimensão, cobr indo os municípios de São João Del Rei ,
Divinópolis, Sete Lagoas e Ouro Branco.

Além do compromisso com as questões regionais, a UFSJ se coloca a tarefa de colaborar com a
solução de problemas mais amplos do país em diálogo permanente com instituições de ensino e
pesquisa de outros estados brasileiros. O trabalho em redes de cooperação em diferentes campos do
conhecimento artístico, científico e tecnológico projeta a UFSJ também no cenário nacional. O
grande número de eventos nacionais sediados pela UFSJ nos últimos anos é um sinal evidente dessa
inserção institucional em nível nacional. Espera -se nos próximos anos que esse trabalho de
cooperação com instituições de reconhecido prestígio acadêmico nacional seja intensificado. Nessa
direção nossos programas de Pós -graduação stricto sensu assumem papel estratégico.

1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A UFSJ tem uma estrutura organizacional matricial, onde as decisões são tomadas de forma
colegiada. O Conselho Universitário por meio da Resolução nº. 003 de 26/02/2007 aprovou o
Organograma Institucional e Acadêmico da instituição.  Posteriormente, foram aprovadas as
Resoluções que autorizaram a criação dos c ampi Alto Paraopeba – CAP, Centro-Oeste Dona Lindu
CCO e Sete Lagoas - CSL. Em 2010, iniciou-se o processo de alteração da estrutura organizacional
definindo a estruturação dos campi fora de sede, aprovados pelo CNE através do Parecer no.
204/2010, DOU de 17/12/2010.  A Resolução nº 004 do CONSU, de 14/03/2011, foi alterada pela
Resolução nº 038 em 02/09/2013 do mesmo Conselho, a qual aprova as normas de funcionamento
dos Centros como Unidades Acadêmicas da UFSJ .

A Resolução 046 aprova a nova estrutura administrativa do Campus Sete Lagoas, que passa a ter
sua estrutura com departamentos.  Portanto, a estrutura organizacional que vigora oficialmente está
representada no organograma abaixo.
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1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

A UFSJ como instituição pública federal, tem como modelo de gestão o modelo burocrático, cujas
ações são desenvolvidas através da formalização de processos. Os processos são formalizados com
o objetivo de demonstrar um conjunto de tarefas inter-relacionadas, iniciadas em resposta a uma
demanda, que atinge um resultado específico para o seu público. Assim , construímos a cadeia de
valor da instituição, agrupando nossos processos e transformando -os num conjunto de
macroprocessos que nos permite realizar nossa missão e os objetivos regimentais e estratégicos na
obtenção dos resultados esperados.
Apresentamos quatro macroprocessos finalísticos e seu respectivo conjunto de processos que
compõem a cadeia de valor da UFSJ. Demonstramos também os  indicadores/informações
qualitativos previstos nestes macroprocessos que nos permitem aferir nossos resultados.
São eles:
Macroprocesso 1 – Ensino: Formado por um conjunto de processos que nos permite a formação
acadêmica e profissional do aluno, habilitando -o à obtenção de graus acadêmicos na forma da lei,
qualificando o indivíduo para o ingresso no mercado de trabalho com qualificação profissional em
nível superior.
Macroprocesso 2 - Pesquisa: Formado por um conju nto de processos que nos permite realizar
pesquisas, sendo estas uma atividade básica da instituição, indissociável do ensino e da extensão,
assegurada a liberdade de temas e o planejamento institucional, e tem por principal objetivo
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produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos
Macroprocesso 3 – Extensão: É processo educativo, cultural e científico, articulado ao ensino e à
pesquisa também de forma indissociável e tem por objetivo ampliar a relação entre a in stituição e a
sociedade, por meio da divulgação do conhecimento, consultorias, estudos, cursos, elaboração e
orientação de projetos em matéria científica, tecnológica, educacional, artística e cultural.
Macroprocesso 4 - Desenvolvimento Institucional: Formado por um conjunto de processos que
têm por principal finalidade a programação no médio e longo prazo de ações que garantam o
crescimento e o desenvolvimento da instituição dentro dos preceitos do ensino público gratuito e de
qualidade.
A seguir, apresentamos o quadro demonstrativo dos macroprocessos finalísticos:



31

QUADRO 1 – DETALHAMENTO DOS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

Macroprocessos Principais
Processos

Resumo das atividades desenvolvidas no conjunto de processos que compõe o
macro processos

Indicador/Informação
qualitativa verificador
do cumprimento das

ações

Apuração em
2013

Ensino Presencial Composto por um conjunto de processos que têm por objetivo a criação de condições
necessárias para o atendimento das demandas sociais e profissionais. Pautados numa
política que busca ampliar a qualidade e a quantidade da oferta de vagas na
graduação e assegurar a articulação sistemática da formação inicial e continuada.
Esta política volta-se também para a concepção, o desenvolvimento e a
implementação de inovações educacionais e tecnológicas, focadas no
desenvolvimento da Região, do Estado e do País. Pretendemos assegurar que o
ensino de graduação oferecido pela UFSJ resulte na formação de profissionais com
educação científica e humanista consistentes, para que possam participar ativamente
da vida em sociedade, com consciência crítica, criadora e ética, produzindo e
promovendo a difusão de conhecimentos com qualidade e transparência. Oferecemos
50 cursos de graduação presencial nas modalidades bacharelado e licenciatura e
alguns com mais de uma modalidade de entrada (integral e noturno), nas seguintes
áreas do conhecimento: humanidades, ciências exatas e da terra, ciências sociais e
aplicadas, saúde, agricultura e tecnologias.

Em 2013 ter pelo
menos 12.000 alunos
matriculados

Apurado em
dezembro 2013 o
montante de 11.315
alunos
matriculados nos
cursos de
graduação
presencial.
Fonte DICON

Ensino

Ensino a Distância
– EAD

Tem como premissa o desafio de diminuir as barreiras sociais, de espaço e de tempo
ao acesso à Educação Superior. A EAD permite o estabelecimento de uma dinâmica
continuada e aberta, de tal maneira que permite a mais pessoas o acesso ao Ensino
Superior, tornando-as sujeitos ativos e criativos de sua aprendizagem.
São oferecimentos 4 cursos de graduação e 7 de pós-graduação à distância em
diversos pólos, inclusive com abrangência em outros estados. Os cursos oferecidos
são modalidade licenciatura e bacharelado, somente nas áreas das humanidades e
ciências sociais aplicadas

Ter um crescimento de
até 25% do número de
matrículas atuais nos
cursos de graduação e
pós-graduação à
distância.

Em 2013 a UFSJ
tem 2.287 alunos
matriculados nos
cursos de
graduação e 3.707
alunos nos cursos
de pós-graduação.
Fonte NEAD
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Assistência
Estudantil

Composto por vários processos, gerando um conjunto de atividades voltadas à
emancipação e promoção dos alunos de graduação em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, com dificuldades de acesso, permanência e objetivando seu êxito na
sua graduação. São também objetivos da assistência estudantil: oferecer atividades de
apoio-pedagógico a estudantes com dificuldade no ensino; estabelecer mecanismo de
apoio psicopedagógico ao estudante; criar e/ou ampliar programas de bolsas
acadêmicas; ampliar programas de convênios para estágios dos estudantes junto às
empresas e escolas; desenvolver programas de cultura e lazer; ação pedagógica
organizada em disciplinas com altas taxas de reprovação; assistência médica,
odontológica, psicológica e assistência laboratorial, fornecimento de alimentação e
moradia.

50% dos discentes com
renda familiar per
capita igual ou menor
que 1,5 salário mínimo
atendidos com bolsas

Em 2013, 44,06%
dos discentes
assistidos por ações
afirmativas foram
beneficiados com a
concessão de
bolsas atividade e
bolsas alimentação.
Fonte PROAE

Desenvolvimento
de Pesquisa
Científica

Conjunto de processos com o objetivo de produzir, criticar e difundir conhecimentos
culturais, artísticos, científicos e tecnológicos através da produção de pesquisas. Tem
como política a qualificação docente permanente para consolidar suas pesquisas,
através da ampliação e consolidação de grupos de pesquisa de forma assegurar a
criação de cursos de doutorado dentro dos programas existentes e propor programas
nas novas áreas de atuação que surgiram a partir dos programas EXPANDIR E
REUNI. Tem também ações pautadas na melhoria dos programas já instituídos e na
formatação de novos programas, obedecendo a critérios estabelecidos pela CAPES e
de outras agências de financiamento da pesquisa.

Conceder pelo menos
300 bolsas de iniciação
científica como forma
incentivar a criação de
novos projetos de
pesquisas

Serão concedidas
411 bolsa de
iniciação científica
no período de 2013
a 2014.
Fonte PROPE

Pesquisa

Cursos de Pós-
graduação stricto
sensu

Composto por processos que tem como principal objetivo identificar os grupos de
pesquisas consolidados e os grupos de pesquisas emergentes, capazes de se
comprometerem com uma agenda para a criação, em curto e médio prazos, de novos
programas de pós-graduação stricto sensu. Outro conjunto de ações refere-se à
qualificação docente, à política de iniciação científica, aos resultados da análise das
repercussões dos Grupos de Pesquisa, criação da Comissão de Ética na Pesquisa e da
Comissão Permanente de Proteção ao Conhecimento. Atualmente, são oferecidos 18
programas, sendo 16 mestrados e 02 doutorados.

Em 2013 oferecer dois
doutorados e pelo
menos 15 mestrados

18 programas em
atuação. Fonte
PROPE

Extensão Extensão
universitária

É executada por meio de programas, projetos, cursos e atividades e tem como
principal característica o processo educativo, cultural e científico. Viabiliza a relação
transformadora entre Universidade e Sociedade, de modo multi, inter e/ou
transdisciplinar. Essa relação se dá numa perspectiva dialógica de via de mão dupla
que vê a sociedade como produtora de saberes que devem ser conhecidos e
respeitados. Anualmente contamos com edital interno e programas do MEC, como o
PROEXT, para financiamento a projetos de extensão.

Concessão de 134
bolsas de extensão

Concedidas 171
bolsas de extensão.
Fonte PROEX
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Extensão cultural Conjunto de processos que depende da combinação de vários fatores e da atuação de
diferentes atores institucionais, como: departamentos, nos quais estão lotados os
coordenadores de projetos e programas, instâncias administrativas internas (limites
orçamentários, normas institucionais, Conselhos Deliberativos etc.) e externas
(agências de fomento, políticas e prioridades nacionais, regionais e locais). É através
desta articulação, entre esses atores, que obtemos os resultados, tais como:
fortalecimento da extensão dentro da UFSJ; valorização da extensão como fator
fundamental para a formação dos discentes, docentes e técnicos-administrativos;
produção de conhecimentos que visam à transformação social; fortalecimento da
relação entre a universidade e a sociedade e entre outros.
A UFSJ realiza anualmente diversos eventos culturais, compreendidos entre:
exposição, mostras, lançamentos de livros, exposições, programas, seminários e entre
outros eventos.

- Realização da edição
anual do evento
denominado Inverno
Cultural;
- Realização de

exposições, seminários,
peças teatrais e entre
outros eventos abertos
toda comunidade
acadêmica e
comunidade externa nas
cidades de atuação da
UFSJ e gratuitos

65 programas
executados
- 564 cursos
promovidos
- 1006 eventos
realizados
- 292 docentes
envolvidos
- 76 TAs
envolvidos
- 444 alunos
envolvidos
- 354.768 público
atingido

Desenvolvimento
Institucional

Infraestrutura
física

Conjunto de processos que visa a consolidação da infraestrutura física da nova UFSJ
multicampi, devido ao vertiginoso processo de expansão. A principal ação prevista
neste macroprocesso foi elaboração e aprovação do Plano Diretor de Ocupação do
Espaço Físico e neste estão mensuradas as necessidades da construção de novas
edificações, espaços de convivência, espaços para práticas esportivas, acessos
viários, passarelas, acessibilidade, obras de infra-estrutura (rede fluvial, rede de
esgoto, rede de energia, lógica e dados). O plano tem previsão de construções por 10
anos e sua elaboração iniciou-se em 2010.

Elaboração e aprovação
do Plano Diretor de
Ocupação do Espaço
Físico - PDOEF de
todos os Campi da
UFSJ

Até dezembro de
2013 foram
elaborados e
aprovados no
CONSU os
PDOEF do CTAN
e CAP. PDOEF do
CCO elaborado e
finalizado, porém
ainda não
aprovados. CDB e
CSA em fase de
elaboração.
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Reorganização
administrativa

Consiste em três grandes processos, sendo um a revisão de todos os normativos
internos; o outro a implantação dos Sistemas SIG em parceria com a UFRN que tem
como principal objetivo a implantação de sistemas informatizados de gestão
integrada, que permitirá a realização do mapeamento de todos os processos,
procedimentos e fluxos das atividades administrativas e acadêmicas, bem como sua
avaliação e alteração. O outro processo seria a revisão da estrutura organizacional
para o atendimento das novas unidades nos campus fora de sede.

- Revisão das
resoluções do CONDI,
CONEP e CONSU
- Implantação dos
Módulos do SIPAC,
SIGRH e SIGAA até
2018
- Definição da infra-
estrutura dos campi fora
de sede (ação já
realizada desde 2011)

- Em 2013 atuamos
somente na revisão
das Resoluções do
CONEP
- Em 2013
implantamos os
Módulos protocolo
do SIPAC e
Cadastro do
SIGRH
- Em 2013 ocorreu
a alteração da
estrutura
organizacional do
CSL

FONTE: ASSESSORIA ESPECIAL DA REITORIA
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1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO

Como uma instituição pública é importante enfatizar que nossos macroprocessos estão instituídos
de forma a sintetizar as principais a tividades que refletem o apoio ao nosso negócio. Estão
organizados de forma a direcionar nossas ações e rotinas por meio de sua composição e nos permite
gerar resultados e agregar valores à instituição. Neste contexto apresentamos nossos
macroprocessos de apoio, que embora muitas vezes eles sejam taxados, pejorativamente, de
burocracia, são necessários para o andamento das atividades institucionais e no cumprimento da s
legislações que nos cercam no dia a dia organizacional. Com isto torna-se importante informar que
a UFSJ está concluindo uma fase de seu processo de expansão, que classificamos neste momento
como um macroprocesso finalístico, tornando necessária a consolidação dos diversos processos,
inclusive os de apoio. Porém, nossos macroprocessos de apoio  necessitam de uma grande
reformulação, pois nesta etapa da expansão concentramos esforços no atendimento das ações
focadas nas atividades finalísticas. Em 2013, como já citado, iniciamos a implantação dos Sistemas
SIG na parceria como a UFRN que promoverá  de forma gradativa uma grande alteração no fluxo e
procedimento de nossos processos de apoio.

Macroprocesso 1 - Desenvolvimento de pessoas: composta por um conjunto de processos que nos
permite realizar a organização e gestão de pessoal do quadro perman ente e colaboradores através da
contratação de empresas prestadoras de serviços
Macroprocesso 2 – Materiais: conjunto de processos que realiza a gestão patrimonial e o
funcionamento das atividades administrativas.
Macroprocesso 3 – Funcionamento Institucional: conjunto de processos que realizam as atividades
de transporte, sustentabilidade ambiental, segurança patrimonial, acessibilidade e entre outros.
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QUADRO 2 – DETALHAMENTO DOS MACROPROCESSOS DE APOIO

Macroprocessos Principais
Processos

Resumo das atividades desenvolvidas no conjunto de processos que compõe os
macroprocessos

Indicador/Informação
qualitativa verificador
do cumprimento das

ações

Apuração em
2013

Recrutamento,
registro, folha de
pagamento e
avaliação de
desempenho

Composto por um conjunto de processos que agrupam atividades coordenadas para o
cumprimento da legislação vigente. Os processos são informatizados em sistema
oficial do Ministério do Planejamento. Porém, estamos implantando o módulo do
SIGRH que tem uma interface com o sistemas do governo, que permitirá ao servidor
a solicitação de benefícios on line, bem como a consulta de sua vida funcional.

Todos os servidores
atendidos

Todos os 1.179
servidores efetivos
atendidos

Desenvolvimento
de pessoas

Qualificação e
capacitação

São promovidas diversas modalidades de capacitação e qualificação docente e
técnico-administrativo, com aperfeiçoamento constante buscando a eficiência e a
qualidade dos serviços prestados.

Atualmente a instituição tem em seu quadro com 704 docentes, sendo 4 graduados, 7
em aperfeiçoamento,  17 especialistas, 168 com mestrado e 508 com doutorado.

Conta com 475 técnicos-administrativos do quadro permanente, sendo 13 com ensino
fundamental incompleto, 24 com ensino fundamental completo, 94 com ensino
médio, 68 com graduação, 209 com especialização/aperfeiçoamento, 32 com
mestrado e 1 com doutorado.

Programas de
qualificação para
servidores e cursos de
capacitação realizados

Programa de Incentivo
a formação de
servidores

159 servidores em
programas de
qualificação em
nível de pós-
graduação stricto
sensu
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Saúde e qualidade
de vida

É um conjunto de processos que atuam em diversas frentes na realização de
programas e na execução de projetos que visam à saúde e o bem estar dos servidores
e dos empregados das empresas prestadoras de serviços.
Também compõe este processo ações de assistência a saúde e outros benefícios
instituições por legislação trabalhista.

Realização anual de
exames periódicos e
palestras voltadas a
saúde física e mental

Realizada
anualmente a
semana de saúde
do servidor, a
realização de
exames periódicos
e o
desenvolvimento
do Projeto Bem
Viver (reeducação
alimentar, aferição
de glicemia e
pressão arterial e
outros)

Gestão de
compras,
contratos e
estoques

Refere-se a um conjunto de processos que promove a execução do orçamento anual,
através da realização das despesas de manutenção, aquisição de bens e materiais,
bem como o controle de estoques de materiais de expediente, produtos e reagentes
químicos e explosivos, vidraria, periféricos de informática e entre outros, cujo
objetivo é o pleno funcionamento de todos os laboratórios, salas de aulas e salas
administrativas.

Revisão de todos os
procedimentos e fluxos
deste processos

Em 2013 iniciou o
processo de
implantação do
SIPAC, porém
estes módulos só
estarão em
funcionamento a
partir de 2014

Gestão
Patrimonial

Conjuntos de processo que realizam o controle patrimonial, manutenção de
equipamentos, bem como a gestão do patrimônio imobiliário e a manutenção predial.

Revisão de todos os
procedimentos e fluxos
deste processos

Em 2013 iniciou o
processo de
implantação do
SIPAC, porém
estes módulos só
estarão em
funcionamento no
final de 2014 a
meados de 2015

Materiais

Contabilidade e
auditorias

Trata-se de processos responsável pela contabilização da execução dos recursos
públicos em sistema oficiais e acompanhados e fiscalizados por uma auditoria interna
atuante.

Certificação plena pelos
órgãos de controle

Em 2013 não
obtivemos esta
certificação
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Serviços Gerais Subdivide em diversos processos em campi diferentes e é responsável pela
manutenção e funcionamento de toda a instituição. São ações voltadas no
desempenho das atividades de limpeza, manutenção predial e dos espaços viários,
bem como atividades de plantio e trato de animais.

Revisão e ampliação
destas atividades

Em 2013, houve
diversas ações

destes processos,
porém não

avançamos na sua
expansão que é
necessária em

função do
crescimento

institucional. A
principal

dificuldade foi a
ampliação das
terceirizações

devido ao grande
impacto que
causaria no
orçamento.

Transporte Subdivide em atividades de renovação e acréscimo da frota, manutenção de veículos
e atendimento às atividades acadêmicas e administrativas. A instituição atua com
frota própria e contratação de serviço de transporte, em específico, para realização de
transporte intermunicipal e estadual aos servidores e estudantes em atividades
administrativas, de ensino, pesquisa e extensão.

Pleno funcionamento da
frota de veículos

Frota ampliada e
renovada,
manutenção
periódica realizada.
Porém
necessitando de
ampliação da
terceirização do
quadro de
motoristas

Funcionamento
Institucional

Segurança Compreende a segurança patrimonial por meio de contratação de empresa
especializada em segurança patrimonial e não armada. Consiste também na
delimitação das divisas dos campi. Atualmente está em processo de revisão de
procedimentos com a previsão de instalação de vigilância eletrônica.

Previsão de zero
incidente sem abertura
de ocorrências

Em 2013 ocorreu o
cercamento de dois
dos campi foram de
sede.
Em 2013 nenhuma
incidência
registrada

FONTE: ASSESSORIA ESPECIAL DA REITORIA
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1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS

Citamos como principais parceiros agências que colaboram com o fomento da pesquisa, como
MCTI - Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e su a fundação a FINEP – Financiadora de
Estudos e Projetos, bem como outras agências na qual destacamos a FAPEMIG – Fundação de
Amparo a Pesquisa no Estado de Minas Gerais.

Destacamos também como um dos parceiros mais relevantes a FAUF – Fundação de Apoio à
Universidade Federal de São João Del Rei, que tem como principal finalidade o apoio às atividades
de ensino, pesquisa, extensão e apoio institucional prioritariamente à UFSJ.

Apresentamos também a relação das instituições que celebraram convênios em 2013,  na
modalidade cooperação técnico -científica:

 AMVER - Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes
 Câmara Municipal de São João del Rei
 CRR - Centro Regional de Referência Sobre Drogas de São João del Rei
 CODAP - Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba
 DEMASP – Departamento Municipal de Saúde Pública de Barbacena
 FAUF – Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del Rei
 IEF - Instituto Estadual de Floresta
 Instituto da Liberdade Joaquim José Xavier
 Museu da Imagem do Inconsciente
 UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
 USP - Universidade de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Divinópolis
 Prefeitura Municipal de Ouro Branco
 Prefeitura Municipal de São João del Rei
 Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

 2.1 PLANEJAMENTO DA UNIDADE

O planejamento da UFSJ para o ano de 2013 baseou -se no Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI, regulamentado pela Lei do SINAES, pelo Plano de Gestão 2012/2016, elaborado  pela atual
administração da Reitoria, e pelos programas instituídos pela instituição mantenedora, o MEC, bem
como as diretrizes de outros ministérios que tiveram ações fomentadoras da pesquisa e da extensão.

Em relação ao PPA, informamos que enquanto un idade supervisionada pelo MEC não somos
executores direto de programas, porém ao elaborar o orçamento anual, foram consideradas as ações
previstas no Planejamento Estratégico, respeitando os objetivos previstos nas ações orçamentárias.

Quanto ao Plano de Gestão 2012/2016 – PDG e Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI,
foram definidos nove objetivos estratégicos:

1 - Melhorar a qualidade do trabalho institucional por meio da valorização, capacitação e
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qualificação dos servidores docentes e técnicos administrativos.
2 - Reorganizar e ampliar a infraestrutura física e administrativa.
3 - Adequar processos e procedimentos acadêmicos e administrativos, consolidando a expansão e a
estrutura multicampi.
4 - Assegurar as condições de ingresso, permanência e êxito escolar.
5 - Ampliar e consolidar os cursos de Graduação e Pós Graduação.
6 - Ampliar a produção técnico-científica e a inovação tecnológica.
7 - Ampliar a interlocução entre a UFSJ e a(s) comunidade(s) interna e externa por meio de ações
de extensão universitária.
8 - Aprimorar os canais de comunicação internos e externos.
9 - Fortalecer e ampliar as ações entre a UFSJ e instituições nacionais e internacionais .

Abaixo apresentamos de forma descritiva os principais resultados auferidos na execução das ações
previstas no PDG e PDI realizadas em 2013:

Objetivo 1: Melhorar a qualidade do trabalho institucional por meio da valorização, capacitação e
qualificação dos servidores docentes e técnicos administrativos

A UFSJ oferece auxílio financeiro aos s ervidores por meio do seu Programa de Incentivo a
Formação de Servidores – PROSER criado em 2009. No ano de 2013 foram oferecidos um total de
159 auxílios. Como ação de incentivo à qualificação nos programas do MEC, em 2013 c ontou com
70 professores afastados para doutorado e 23 para pós -doutorado. Contou, ainda, com 12 técnicos -
administrativos afastados para mestrado e 1 para doutorado. Titularam -se, 6 docentes em nível de
doutorado, 1 técnico-administrativo em nível de mestrado.

Outras ações de capacitação e qualificação de servidores foi a participação da UFSJ em proegramas
da CAPES e FAPEMIG, descritos a seguir. O Programa de Formação Doutoral Docente da CAPES
– PRODOUTORAL – foi reformulado em 2013, o que demandou a elaboração de um nov o Plano
de Qualificação Docente, para o período de 2014 a 2018, com metas pré -estabelecidas e um sistema
integrado de acompanhamento. Desta forma instituímos o Plano Acadêmico, onde todos os
departamentos/diretor de campus tiveram que estabelecer suas metas e mecanismo d e
monitoramente. As principais alterações na norma do PRODOUTORAL foram: exclusão da
distância mínima de 500 km entre a cidade da instituição de origem e a da instituição de destino e a
concessão da bolsa e do auxílio moradia pelo prazo máximo de 12 (doze)  meses, podendo ser
renovados anualmente até atingir o limite de 36 (trinta e seis) meses. Para o ano de 2013, não houve
concessão de bolsas novas pelo Programa Mineiro de Capacitação Docente – PMCD – da
FAPEMIG. Esse fator apresentou a principal dificuldade para a obtenção de bolsa pelos candidatos
que se encontraram afastados parcialmente para qualificação no estado de Minas Gerais.

Ainda, iniciou em 2013 os cursos de treinamento com os coordenadores e secretários para atuarem
na área administrativa e no  trato do relacionamento interpessoal. Esta ação será de fluxo contínuo
até 2016 e que necessitará de estratégia de divulgação para adesão dos docentes e técnicos
administrativos envolvidos na administração dos cursos. Em 2014 serão inseridos nesta ação os
Chefes e Secretários de Departamentos.

Objetivo 2: Reorganizar e ampliar a infraestrutura física e administrativa

Obras finalizadas e outras em andamento marcaram o ano de 201 3, aumentando as áreas
construídas e possibilitando melhor infraestrutura física para o desempenho das atividades
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acadêmicas e administrativas .

Obras Encerradas em 2013

Campus Santo Antônio - CSA:

 Implantação dos laboratórios do prédio de Engenharia Mecânica. O custo total foi de R$
395.128,38. Contrato 742/2012 no valor de R$ 3 68.724,37, termo aditivo de acréscimo de R$
31.923,29 e termo aditivo de supressão de R$ 5.519,28, celebrado e executado por Alumiaço
Construtora Del Rei Ltda – ME, com término em maio de 2013.

 Implantação dos laboratórios do prédio de Engenharia Elétrica.  O custo total foi de R$
338.176,37. Contrato 739/2012, celebrado e executado por Alumiaço Construtora Del Rei Ltda
– ME, com de término em abril de 2013.

 Adequação dos espaços físicos para atender demandas com adaptações das áreas internas e
layouts. O custo total foi de R$ 76.243,11. Contrato 040/2013, celebrado e executado por
Construtora Baccarini Ltda, com término em junho de 2013.

Campus Tancredo Neves - CTAN:

 Construção da 1ª etapa do prédio da Computação, com uma área construída de 1.530,81 m² de
edificação, 154,72 m² de passeios, 68,74 m² de beirais, 2.000,00 m² de grama e 1.480,69 m² de
via e estacionamento bloquetado, num total de 5.234,96 m². O custo total foi de R$
2.375.042,21 Contrato 585/2011 no valor de R$ 537.852,76, Termo Aditivo no valor de R$
166.718,89 e termo aditivo de supressão no valor de R$ 317,90, ambos celebrados e executados
por Construtora Baccarini Ltda, com término em fevereiro de 2013.

 Construção da pavimentação da via de acesso ao Restaurante Universitário e a instalação de
portões nas portarias do CTAN, com a reforma da guarita existente na portaria principal do
campus, visando urbanizar e atender as necessidades de trânsito nesta área de 1.818,20 m². O
custo total  foi de R$ 243.417,48. Contrato 725/2012 no valor de R$ 216. 098,75 e termo aditivo
no valor de R$ 27.318,73, ambos celebrados e executados por AHG Construtora Ltda, com
término em junho de 2013.

 Adequação dos espaços destinados aos laboratórios do Curso de Teatro no CTAN, para a
instalação de laboratórios com insta lações apropriadas para atender a demanda apresentada
pelos docentes do Curso de Teatro, com a instalação de um toldo na passarela do entorno da
edificação, revestimento com chapa de alumínio nas portas existentes, substituição de uma porta
nas dimensões ideais para a entrada de matérias e a instalação de uma janela no laboratório de
cenografia, instalação de calhas e grades nas janelas dos laboratórios para assegurar a segurança
dos equipamentos ali instalados. O custo total foi de R$ 86.080,39. Contrato 0 32/2013
celebrado e executado por Alumiaço Construtora Del Rei Ltda, com término em junho de 2013.

 Instalação de um transformador em poste e rede de média tensão já existente para energizar o
laboratório Laticínio no CTAN. O custo total foi de R$ 25.500,00 , serviços executados pela
empresa Imantel Engenharia Elétrica Ltda, com término em outubro de 2013.

Campus Alto Paraopeba - CAP:

 Construção de remanescente de prédio para a cantina, com área construída total de 402,45 m² de
edificação + 112,30 m² de passe ios + 64,30 m² de beirais = total de 579,05 m². O custo total foi
de  R$ 543.016,36. Contrato 748/2012 no valor de 453.717,08 e termo aditivo no valor de R$
107.299,28, celebrado e executado por Visual Construtora Del Rei Ltda, com término em
outubro de 2013.

Campus Dona Lindu - CCO:

 Construção da primeira etapa de um prédio para o curso de Farmácia com quatro blocos, sendo
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três para a área acadêmica e outro de serviços, em 03 pavimentos, com uma área construída de
2.701,05 m² de edificação, 97,30 m² de bei rais, 2.000,00 m² de grama, num total de 4.798,35
m², onde serão alocados os laboratórios do curso. O custo total foi de R$ 1.627.651,82. Contrato
606/2011 no valor de R$ 1.665.795,04 e Termo de Supressão no valor de R$38.143,22, ambos
celebrados e executados por Visual Artefatos de Alumínio Ltda, com término em janeiro de
2013.

Campus Sete Lagoas - CSL:

  Construção de remanescente do prédio para a biblioteca, com área construída de 2.182,73 m² de
edificação + 186,80 m² de passeios + 62,62 m² de beirais + 3 6,80 m² de escadas e rampas
externas + 3.000,00 m²  de grama + 350,00 m² de via bloquetada  = total 5.998,95 m², em 03
pavimentos, onde serão alocados os acervos dos cursos de Engenharia Agronômica e
Engenharia de Alimentos, bem como um anfiteatro climatiz ado e preparado para a realização de
eventos acadêmicos, um 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 2.474.705,43. Contrato 5 95/2012 no valor de R$ 2.182.719,36, termo aditivo de
repactuação de R$ 219.799,84 e termo aditivo de serviços de R$ 72.186,23, celebrados e
executados por Visual Construtora Del Rei Ltda, com término em agosto de 2013.

 Construção de remanescente de prédi o para a Cantina, com área construída total de 402,45 m²
de edificação + 112,30 m² de passeios + 64,30 m² de beirais = total de 579,05 m².  O custo total
foi de R$ 495.893,00. Contrato 731/2012 no valor de R$ 456.683,30 e termo aditivo no valor de
R$39.209,70 celebrados e executados por Alumiaço Construtora Del Rei Ltda, com término em
junho de 2013.

 Construção da 1ª etapa de um prédio para os cursos de Engenharia de Alimentos e Agronômica
com três blocos, sendo dois para a área acadêmica e outro de serviço s, em 03 pavimentos, com
uma área construída de 2.229,15 m² de edificação, 75,52 m² de beirais, 2.000,00 m² de grama,
num total de 4.304,67 m². O custo total foi de R$ 1.631.756,00. Contrato 597/2011 no valor de
R$ 1.469.145,98 e termo aditivo no valor de R$ 162.610,02, celebrados e executados por
Catedral Engenharia Ltda, com de término em julho de 2013.

 Construção da via perimetral, composta pela rua, ciclovia delimitada com blocos de concreto,
com pavimentação em bloquetes e passeio no seu perímetro, alé m de sistema de drenagem para
captação das águas pluviais em toda sua extensão de 1.533,54 metros, visando urbanizar e
atender as necessidades de trânsito neste campus com uma área construída de 13.291,53 M2 de
via bloquetada + 3.512,01 m²de passeios + 4.0 00,00 M2 de grama = total de 20.803,54 m². O
custo total foi de R$ 2.761.517,93. Contrato 038/2013 no valor de R$ 2.225.697,71 e termos
aditivos de serviços no valor de R$ 535.820,22, celebrados e executados por Visual Construtora
Del Rei, com  término em dezembro de 2013.

Campi:

 Projetos executivos p/ Prédio Computação e Mecatrônica. Contrato 098/2013, celebrado e
executado por Horizontes Arquitetura e Urbanismo Ltda no valor de R$ 118.414,50 com
término em junho de 2013.

 Projetos executivos p/ Prédio DCTE F e BAJA/Fórmula SAE. Contrato 132/2013, celebrado e
executado por Horizontes Arquitetura e Urbanismo Ltda no valor de R$ 172.154,50 com
término em dezembro de 2013.

 Projetos executivos p/ Prédio Medicina e Complexo de salas de aulas. Contrato 139/2013,
celebrado e executado por Horizontes Arquitetura e Urbanismo Ltda no valor de R$ 118.414,50
com término em dezembro de 2013.

 Projetos arquitetônicos edificações dos Campi. Celebrado e executado por FRTO Formato
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Projeto e Construção Ltda no valor de R$ 108.51 3,49 com término em agosto de 2013.

Obras em andamento

Campus Santo Antônio - CSA:
 Construção do Complexo de Salas de Aulas do Campus Santo Antonio da UFSJ, com uma área

construída de 5.019,00M2 de edificação em 04 pavimentos. Contrato 168/2013 no valor de R$
8.250.000,00 com previsão de término em maio de 2015.


Campus Dom Bosco - CDB:

 Construção da 2ª etapa de um prédio para a Central Analítica de Materiais, no Campus Dom
Bosco, com uma área construída 1.709,15 m² de edificação + 54,10 m² casa de máqui na + 22,95
m² subestação + 311,65 m² de passeios + 129,85 m² de beirais + 2.200,00 m² de grama +
1.010,46 m² de bloquetes = totalizando 5.438,16 m², em 03 pavimentos. Contrato 030/2013 no
valor de R$ 2.233.218,00 com previsão de término para abril de 2014.

 Construção da segunda etapa do prédio para a Central Analítica de Materiais, com uma área
construída de 1.831,30 m² de edificação + 256,10 m² de passeios + 110,20 m² de beirais +
2.000,00 m² de via bloquetada + 3.000,00 m² de grama = total de 7.197,60 m²,  em 03
pavimentos, sendo que nesta etapa serão executados os serviços da superestrutura do 3º
pavimento, das alvenarias de todo o prédio, da cobertura e o acabamento final, inclusive com
todas as instalações, onde serão alocados: laboratório de informática , laboratório de microscopia
e eletrônica, laboratório de análise química, laboratório de medida de área e porosidade de
materiais, laboratório de abertura de amostras e análise por via úmida, sala de absorção, sala de
amostras, sala de reagência, anfiteat ro, laboratório de cromatografia, laboratório de
eletroquímica, laboratório de ciências microbiológicas, laboratório de ensaios de impedância,
câmara spray/umidade, sala de processamento de dispositivos, sala limpa, sala de filmes finos,
laboratório de preparação de amostras, sala Moss Bauer, laboratório de medidas magnéticas,
sala de fornos, sala de gases e subestação de energia. Contrato 030/2013 no valor de R$
2.233.218,00 com previsão de término para abril de 2014.

 Construção de sala anexa ao bloco “C” do DCNAT para instalação de Cluster. Contrato
151/2013 no valor de R$ 69.855,97 com previsão de término para maio de 2014.

 Adequação de 06 laboratórios do DCNAT, com instalação de bancadas, fechamento nas
bancadas existentes, retirada de porta e recolação desta, construção de casas de gás, sistemas de
exaustão entre outros serviços, capacitando -os para a implantação do Curso de Medicina.
Contrato 007/2014 no valor de R$ 83.856,10 com previsão de término para junho de 2014.

 Construção do Complexo de Salas de  Aulas do Campus Dom Bosco da UFSJ, com uma área
construída de 5.019,00M2 de edificação em 04 pavimentos. Aguardando assinatura do Contrato
e a respectiva ordem de serviço no valor de R$ 8.248.000,00 com previsão de término após
liberação do terreno anexo ao CDB.

Campus Tancredo Neves - CTAN:

 Construção de alambrado de proteção sobre arrimo do ginásio e instalação de esquadrias no
prédio de música no CTAN. Contrato 155/2013 no valor de R$ 130.000,00 com previsão de
término para junho de 2014.

 Construção do prédio para a Computação – 2ª etapa no CTAN. Contrato 154/2013 no valor de
R$ 2.900.000,00 com previsão de término para novembro de 2014.

 Fornecimento e instalação de um sistema inteligente de monitoramento externo do CTAN.
Contrato 162/2013 no valor de R$  242.000,00 com previsão de término para junho 2014.
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Campus Alto Paraopeba - CAP:

 Construção da segunda etapa do prédio para os cursos de Pós -Graduação, em 02 pavimentos,
com uma área construída de 1.531,70 m² de edificação, 155,82 m², 72,10 m² de beirais,  2.000,00
m² de grama, num total de 3.759,62 m². O valor previsto é de R$ 2.064.412,45. Contrato
035/2013, celebrado e em execução por Sicla Engenharia Ltda, com término previsto para maio
de 2014.

 Construção de remanescente do prédio para a Biblioteca, co m área construída de 2.182,73 m²,
de edificação + 1.161,75 m², de passeios + 42,50 m², de beirais + 91,70 m² de escadas e rampas
externas + 3.000,00 m² de grama = total 6.478,68 m², em 03 pavimentos, onde serão alocados os
acervos dos cursos de cursos de Engenharia: Civil com ênfase em estruturas metálicas, de
Alimentos, Mecatrônica, Química e Telecomunicações, 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 individuais e em grupo
e uma sala de vídeo. O valor previsto é de R$ 2.398.203,22. Contrato 031/2013, celebrado e em
execução por Sicla Engenharia Ltda, com término previsto para maio de 2014.

 Construção da primeira etapa do prédio para o curso de Mecatrônica, com uma área construída
de 1.089,84M2 de edificação + 104,17M2 de beirais + 2.000,00M2 de grama, num total de
3.194,01 m², onde serão alocados os laboratórios de mecânica do DETEM, com a construção da
estrutura do prédio o fechamento das alvenarias. O valor previsto é de R$ 856.112,23. Contrato
095/2013 celebrado e em execução por Alumiaço Construtora Del Rei Ltda, com término
previsto para abril 2014.

 Elaboração de estudo e projeto geotécnicos para con tenção e recuperação de erosão no CAP.
Contrato 137/2013 no valor R$ 48.707,93 celebrado e sendo executado por Consmara
Engenharia Ltda, com término previsto para maio/2014.

 Construção da segunda etapa da construção de um prédio para o Curso de Mecatrônic a no
Campus Alto Paraopeba, em 02 pavimentos, com uma área construída de  1067,16 M2 de
edificação + 104,17M2 de beirais + 161,28 m² de passeios + 1.743,65 M2 de bloquetes +
1936,80 M2 de grama   = total de   5.013,06 m² onde serão alocados os laboratórios  de mecânica
do DETEM, com o acabamento final da edificação. Contrato 156/2013 no valor de R$
1.610.000,00 celebrado e sendo executado por Alumiaço Construtora Del Rei Ltda, com
término previsto para agosto de 2014.

 Perfuração de poço tubular profundo para  o CAP. Ordem de serviço 001/2013 no valor de R$
74.500,00 celebrada com a empresa SPF Equipamentos Ltda, aguardando liberação de licença
do IGAM/SUPRAM para o início dos serviços.

 Construção do cercamento e passeios no CAP. Contrato 157/2013 no valor de R$ 295.000,00,
celebrado e em execução por Alumiaço Construtora Del Rei Ltda, com término previsto para
julho 2014.

 Construção de caixa de escadas com elevador e implantação dos laboratórios de química no
CAP. Contrato 009/2014 no valor de R$ 754.000,00 ce lebrado com Alumiaço Construtora Del
Rei Ltda, aguardando emissão de ordem de serviço para inicio. Término previsto para novembro
de 2014.

Campus Dona Lindu - CCO:

 Construção da segunda etapa do prédio para o curso de Farmácia com quatro blocos, sendo três
para a área acadêmica e outro de serviços, em 03 pavimentos, com uma área construída de
3.320,31m² de edificação, 322,70 m² de passeios, 125,98m² de beirais, 1.285,00 m² de via
bloquetada e 2.000,00 m² de grama, num total de 7.053,99 m², onde serão alocad os os
laboratórios do curso. Nesta etapa ficarão acabados 02 blocos acadêmicos e o bloco de serviço e
terá inicio a 1ª etapa da construção do quarto bloco acadêmico. O valor previsto é de R$
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3.262.859,38. Contrato 754/2012, celebrado e em execução por Visu al Construtora Del Rei
Ltda, com término previsto para maio de 2014 de 2014.

 Fornecimento e instalação de sistema de geração de energia no CCO. Contrato 167/2013 no
valor de R$ 859.699,00, celebrado com J & R Instalações Elétricas Ltda com término previsto
para julho de 2014.

Campus Sete Lagoas - CSL:

 Construção da 2ª etapa de um prédio para os cursos de Engenharia de Alimentos e Agronômica
com três blocos, sendo dois para a área acadêmica e outro de serviços, em 03 pavimentos, com
uma área construída de 2.229,15 m² de edificação, 169,13 m² de passeio, 75,52 m² de beirais,
2.800,00 m² de via bloquetada e 1.000,00 m² de grama, num total de 6.273,80 m², onde serão
alocados os laboratórios dos cursos citados. O valor previsto é de R$ 2.862.556,02. Contrato
751/2012, celebrado e em execução por Catedral Engenharia Ltda, com término previsto para
abril de 2014.

 Construção do prédio da Planta Piloto, com laboratórios para o Curso de Engenharia de
Alimentos, e do galpão para máquinas agrícolas do Curso de Engenharia  Agronômica, além da
rede de média e baixa tensão para alimentação destes prédios e iluminação da via de acesso aos
mesmos, com uma área construída de 945,85 m² de edificação, 287,05 m² de passeios, 28,28 m²
de beirais, 1.200,00 m² de grama e 1.479,97 m² d e via e estacionamento bloquetado, num total
de 3.941,15 m². O valor previsto é de R$ 2.510.182,71. Contrato 752/2012, celebrado e em
execução por Catedral Engenharia Ltda, com término previsto para julho de 2014.

 Fornecimento e Instalação de sistema de ab randamento de águas no CSL. Contrato 145/2013 no
valor de R$ 49.800,00, celebrado e em execução por Controll Máster Industrial Ltda com
término previsto para novembro de 2014.

 Construção do Cercamento do CSL. Contrato 147/2013 no valor de 348.750,00, celeb rado e em
execução por Lagotela Ltda com término previsto para junho de 2014.

 Perfuração de poço tubular profundo para o CSL. Ordem de serviço 002/2013 no valor de R$
64.500,00 celebrada com a empresa SPF Equipamentos Ltda, aguardando liberação de licença
do IGAM/SUPRAM para o início dos serviços.

 Construção do Complexo de Salas de Aulas do Campus Sete Lagoas com uma área construída
de 5.019,00M2 de edificação + 601,15 M2 de passeios + 1.536,70 M2  de bloquetes + 3.515,60
M2  de grama  = total de   10.672, 45 M2 em 04 pavimentos. Contrato em trâmite para
assinaturas, no valor de R$ 8.945.000,00 celebrado com Catedral Engenharia Ltda, com término
previsto para julho de 2015.

Campi:

 Fornecimento e instalação de caixas d’água metálicas tipo taça e tubular para o CDB, CTAN,
CAP e CSL. Serviços contratados de Reservatórios Metálicos Olímpia Ltda no valor total de R$
161.720,00, aguardando a conclusão das bases para a entrega.

 Fornecimento e instalação de divisórias, confecção de bancadas, armários e balcões nos ca mpi.
SRP no valor de 2.380.915,00 celebrado com C Dias – EPP (Comercial Planeta). Com término
previsto para dezembro de 2014.

 Construção de bases estruturais destinadas à instalação de caixas d’água metálicas tipo taça e
tubular para o CDB e CTAN. Contrato  159/2013 celebrado e sendo executado por AHG
Construtora Ltda no valor de R$ 163.320,81, com término previsto para abril de 2014.

Objetivo 3: Adequar processos e procedimentos acadêmicos e administrativos, consolidando a
expansão e a estrutura multicamp i
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No que tange a reorganização administrativa, em 2013, a UFSJ por meio de uma parceria com a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)  deu início à implantação gradual do Sistema
Integrado de Gestão (SIG) que será implantado no decorrer de 2014 a 2018. Este Sistema é
composto por três módulos: SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
que contemplará as atividades de controle do o rçamento, fluxo de requisições - Diárias, Passagens,
Serviços, Suprimento de Fundos, Auxílio a Estudante, Hospedagem - , controle de almoxarifado,
patrimônio material e imobiliário, gestão de contratos; fluxo de documentos e entre outras
funcionalidades. Módulo SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos que
realizará o controle de dados pessoais dos servidores, funcionais, averbação, progressão,
designação, dependentes, etc . O sistema é bastante transparente podendo ser consultado no
ambiente público toda tramitação de determinado processo. O SIGAA é o sistema integrado de
atividades acadêmicas que realizará o controle acadêmico, o controle das atividades de pesquisa e
extensão. Este módulo será implementado a partir de 2014. A partir das implantações desses
sistemas teremos de fato os processos e procedimentos acadêmicos e administrati vos melhor
estruturados para consolidar a expansão e a estrutura multicampi.

Objetivo 4: Assegurar as condições de ingresso, permanência e êxito escolar

No que tange as condições de ingresso, permanência e êxito escolar no ensino de graduação,
ampliamos a adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SISU) de 10% para 80%, o que levou ao fim
do nosso processo seletivo no formato de Vestibular. O Programa de Acesso Seriado (PAS) será
encerrado em dezembro 2014, momento em que serão oferecidas 100% das vagas por meio do
SISU.

O processo de inscrição periódica (matrícula) dos discentes também foi alterado. A nova
normatização criou a pré-inscrição que possibilita fluxo direto do discente aprovado para o período
subseqüente, sendo asseguradas outras três etapas, o q ue deu agilidade ao processo e garante a
otimização das vagas.

Outra medida foi a reformulação do Regime Especial de Recuperação (RER) que tem como base o
rendimento escolar discente e que dá autonomia aos Colegiados de Curso para elaborarem
procedimentos e normas. Também foi regulamentado no CONEP – Conselho de Ensino , Pesquisa e
Pós-graduação a abreviação de integralização de curso, que possibilita ao discente com excepcional
trajetória escolar abreviar seu curso.

Tramita, ainda, no CONEP proposta de re solução, para o aproveitamento de estudos. Foram criadas
em 2013 comissões para tratarem de outros temas acadêmicos como: Ciclo Básico; Desvinculação
Discente; Critérios de Avaliação.

O Programa de Monitoria também foi reestruturado e passou a ter modali dades: 1) Apoio
Pedagógico; 2) Apoio à Atividade Prática; 3) Nivelamento de Conteúdo. O objetivo central desta
ação é o apoio didático e pedagógico aos estudantes de graduação, de forma a contribuir com a
redução dos índices de retenção e evasão escolar. A s bolsas de monitoria foram ampliadas e
aproveitadas a partir do levantamento das necessidades nas coordenadorias de curso.

Como forma de coibir ainda mais o trote foi reestruturada a comissão de acolhida, que passou a ser
dirigida pelo Setor de Apoio Aca dêmico (SEACA), setor também responsável pelo apoio logístico e
financeiro à organização das atividades de acolhimento em todos os campi. A programação foi
organizada coletivamente entre SEACA, coordenadorias de curso, movimento estudantil e
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comunidades locais. Há que se destacar, as campanhas atreladas à Acolhida como campanha contra
o trote e campanha de prevenção para doenças sexualmente transmissíveis. A programação também
envolveu apresentações culturais de grupos folclóricos e musicais.

Em 2013, também foi implantado o Setor de Estágio, responsável por mediar, celebrar e
acompanhar as atividades dos discentes dos cursos de graduação.

No que tange às ações de Assistência Estudanti, a UFSJ oferece aos seus estudantes vários
programas voltados à garantia  das condições mínimas indispensáveis à permanência na
Universidade, sendo: o Programa de Concessão de Bolsas, Programa de Saúde Física, Mental e
Bucal e Programa de Auxílio Financeiro à alimentação e oferecimento de refeições subsidiadas
dentro dos campi, e participação em eventos acadêmicos e esportivos. Esses programas e auxílios
encontram-se em processo de revisão com vistas à ampliação e otimização do atendimento prestado .
Serão apresentadas propostas de alteração das Resoluções existentes e submissão  de outras para
aprovação nos órgãos superiores, objetivando a regulamentação dos Programas em andamento, bem
como a definição de diretrizes norteadoras da Política de Assistência Estudantil na UFSJ.

O Programa de concessão de bolsas  disponibiliza auxílio em espécie para que o estudante subsidie
os gastos com moradia, identificando -se este como um gasto de maior monta. O Programa Bolsa
Atividade volta-se aos estudantes em situação de vulnerabilidade social e tem sido desenvolvido,
até então, com a exigência de uma contrapartida laboral, ocorrendo a inserção dos discentes em
várias unidades da UFSJ.

Programa de Promoção Socioacadêmica – PROSA que promoverá a adequação das ações de
permanência nos moldes legais, garantindo ao estudante socialmente vulnerável  a desvinculação das
atividades laborativas, conferindo às ações de assistência estudantil caráter eminentemente
pedagógico, está em fase de elaboração.

Outra espécie de concessão de bolsas  é o Programa Bolsa Monitoria Especial, que proporciona ao
estudante portador de necessidade especial  acompanhamento acadêmico prestado por outro
estudante, com o objetivo de favorecer a inclusão da pessoa com deficiência no universo
acadêmico. Esta iniciativa encontra -se em fase de aprimoramento, buscando parcerias junt o ao
Setor de Inclusão, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários,  e ao Núcleo de
Acessibilidade - NACE da UFSJ, considerando-se a complexidade que envolve a atenção
diferenciada necessária a cada caso.  A experiência tem-se mostrado positiva por favorecer um
aprendizado mútuo, ou seja, o estudante bolsista, que auxilia o estudante deficiente, aprende a se
solidarizar, a ser companheiro, a compreender o outro e a entender que todos nós sofremos de
algum tipo de limitação. Em 2013 foram concedidas 3  (três) bolsas para estudantes que auxiliam
portadores de deficiência auditiva, deficiência motora e deficiência múltipla.

A Bolsa atividade é um programa que consiste na oferta de uma bolsa aos estudantes  dos diversos
campi da UFSJ, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para subsidiar os gastos com moradia.
O quadro a seguir apresenta o quantitativo de bolsas atividades por campi em 2013.
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QUADRO 3: QUANTITATIVO DE BOLSA ATIVIDADE POR CAMPUS

Localização
Quantitativo de bolsa

atividade (2013/2)

Número de alunos de

graduação presencial

por campus*

Estimativa do número de alunos

que deveriam ser assistidos por

ações afirmativas por campus

(25%)

Sete Lagoas 44 727 183

Centro Oeste Dona

Lindu
74 1464 366

Alto Paraopeba 66 2293 573

São João Del Rei 266 6855 1713

Fonte: DIAFF e relatório da*DICON de 19/11/2013 .

 O Programa Bolsa Permanência do MEC: por meio da portaria 389, de 9 de maio de 2013, o MEC
instituiu o Programa de Bolsa Permanência - PBP destinado a estudantes de graduação em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, além de indígenas e quilombolas.  A bolsa é concedida aos
alunos que possuem renda familiar per capita não superior a 1,5 salário mínimo e que estão
matriculados em cursos de graduação com carga horária média mínina de 5 (cinco ) horas diárias.
Especificamente para os indígenas e quilombolas, os alunos apenas devem comprovar residência
nestas comunidades, independente mente da carga horária do curso. Os valores das bolsas foram
definidos pela portaria n°13 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de 9 de
maio de 2013, a qual estabeleceu a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aos estudantes em
vulnerabilidade socioeconômica e R$ 900,00  (novecentos reais) aos indígenas e quilombolas. Os
beneficiários do PBP podem acumular esta bolsa com outras bolsas acadêmicas e demais auxílios.
Na UFSJ, apenas o curso de Medicina possui carga horária m édia superior a 5 (cinco) horas diárias.
Portanto, é o único curso contemplado pelo progr ama. No decorrer de 2013 não houve inscrições de
alunos indígenas e quilombolas. Atualmente são 53 (cinquenta e três) bolsistas neste programa,
representando 15% dos alunos do Curso de Medicina e 0,47% do total de alunos matriculados em
cursos presenciais da UFSJ.

Auxílio Alimentação: em 2013, as ações na área de alimentação sofreram mudanças ao longo dos
meses. Foram, inicialmente, utilizados os credenciamentos de restaurantes nos diversos municípios
onde a UFSJ está localizada, e que mediante a entrega do cupom daria ao aluno o direito de faze r
suas refeições em estabelecimentos comerciais. Já em meados do ano, a política de alimentação foi
modificada, passando a adoção do pagamento do auxílio em espécie. No final do ano foi expandido
o subsídio a todos os discentes, carentes e não carentes, po r meio do oferecimento de refeições nos
campi de Sete Lagoas, Divinópolis e Alto Paraopeba.

O Programa de concessão de Auxílio Alimentação se concretiza em depósito bancário, diretamente
na conta do aluno, para custear as despesas com almoço e jantar. O q uadro a seguir apresenta a
distribuição do Auxílio Alimentação por campi.

QUADRO 4 DISTRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR CAMPI

CAMPUS QUANT. DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CAP 102

CCO 110

CSL 78
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SEDE 508

FONTE: PROAE

O serviço no Restaurante Universitário é prestado por uma empresa terceirizada, a qual tem a sessão
de uso do espaço físico e fornece refeições a estudantes da universidade, servidores e visitantes. As
refeições fornecidas aos estudantes são subsidiadas pela UFSJ com rec ursos oriundos do PNAES.
Porém, a UFSJ dispõe de apenas um RU localizado no Campus Tancredo Neves – CTAN, desta
forma atende somente a comunidade daquele campus.

Desde a sua inauguração, o serviço prestado no RU foi acompanhado e monitorado a fim de
garantir que o fornecimento das refeições atendesse às exigências sanitárias vigentes . O
acompanhamento se deu por meio do oferecimento de  capacitação dos funcionários da empresa
prestadora de serviços, aplicação de lista de verificação de boas p ráticas e cobranças quanto às
adequações necessárias, verificação de cumprimento contratual e quando necessário, foram
aplicadas notificações; elaboração dos Procedimentos O peracionais Padronizados - POP’s e do
Manual de Boas Práticas utilizados no RU , além de acompanhamento diário pela nutricionista da
UFSJ. Todas essas ações visam garantir o cumprimento da legislação sanitária.

As refeições no Restaurante Universitário da sede custam R$4,95, sendo que os estudantes
matriculados em cursos presenciais pagam R$2,75, sendo R$ 2,20 subsidiado pela UFSJ. Em 2014
haverá reajustes destes valores.

De outubro de 2012, data da inauguração do Restaurante Universitário, a novembro de 2013, foram
fornecidas a estudantes, servidores e visitantes 129.396 refeições, sendo 93% subsidiadas pela
UFSJ.

O gráfico abaixo mostra uma pesquisa de satisfação com uma amostragem de 156 usuários do
Restaurante Universitário da sede.

GRÁFICO 1: AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

FONTE: PROAE

Auxílio financeiro para atividades acadêmicas: disponibiliza recursos financeiros para os alunos de
graduação presencial participarem em congressos científicos, tanto para inscrições como passagens,
preferencialmente terrestres. Em 2013, foram protocoladas 332 solicitações de auxílio financeiro,
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sendo 149 dos campi de São João Del Rei, 102 solicitações do CCO, 54 do CSL  e 27 solicitações
do CAP.

Auxílio Financeiro para atividades esportivas : busca desenvolver ações para oferecer cultura,
esporte e lazer aos alunos. São disponibilizados recursos financeiros e transporte para os alunos
participarem de eventos esportivos em nível local, estadual e nacional. Em 2013, foram
protocolados 28 pedidos dos alunos da SEDE, sendo 64,28% atendidas e 35,71% indeferidos por
desistência do aluno ou por falta de documentação.

Programa de Saúde Física, Mental, Oftalmológica e Bucal: o ferece acompanhamento clínico,
ginecológico, oftalmológico, exames laboratoriais e auxílio para aquisição de armações e lentes
corretivas. Em 2013 estes serviços contemplaram os campi da sede, mas serão expandidos para os
demais em 2014. Foram realizadas 78 consultas com o clínico geral credenciado, 87 em
ginecologistas, 110 exames laboratoriais e 104 exames oftalmológicos sendo 62 atendidos com
armações e lentes.

O Programa de Saúde Bucal constitui o serviço mais procurado. Foram 72 alunos atendidos,
contando ainda com perícias no início e no final do tratamento, efetuadas por perito credenciado
pela UFSJ.

O Programa de Saúde Mental abrange , além dos alunos da Sede, os campi de Divinópolis e de Sete
Lagoas. Em Sete Lagoas, foi executado por clínica contratada. Foram atendidos 16 alunos
resultando em 106 consultas. Na Sede o atendimento foi executado por clínica contratada e p or uma
psicóloga da PROAE. Pela clínica especializada, foram atendidos 43 alunos com 509 consultas. A
Psicóloga da PROAE e atendeu a 77 alunos. No Campus Centro -Oeste, o Serviço de Psicologia
iniciou suas atividades em 7 de outubro de 2013. F oram atendidos 44 alunos, com a realização de
92 atendimentos. Somando, foram 180 alunos atendidos  pelo programa de assistência psicológica
em 2013.

Objetivo 5: Ampliar e consolidar os cursos de Graduação e Pós Graduação

Dentre as ações, citamos a aprovação no CONEP das alterações na formulação  dos projetos
pedagógicos dos cursos (PPCs), o que resultou na reformulação dos projetos dos cursos da UFSJ de
forma a inovar e atender as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), Comissão Nacional de Avaliação da Educação  Superior (CONAES) e Conselho
Nacional de Educação (CNE). Em 2013, dez (10) cursos de graduação foram reconhecidos e três (3)
receberam renovação de reconhecimento. O resultado foi: três (03) cursos reconhecidos com
conceito 5; seis  (06) cursos reconhecid os com conceito 4; dois (02) cursos reconhecidos com
conceito 3; três (03) cursos com renovação de conhecimento com conceito 4.

O Curso de Ciências Econômicas criou, além do curso noturno já existente, um curso integral,
dando origem a uma segunda entrada anual que oferece 40 vagas.

No mesmo ano, foi implantada a política de editais para consolidação dos cursos de graduação, de
forma a contemplar: 1) manutenção e ampliação de laboratórios de ensino; 2) acervo bibliográfico
básico de forma a atender os ement ários dos planos de ensino dos cursos; 3) Realização de semanas
acadêmicas; 4) Realização de eventos.

Em relação à Pós-Graduação, em 2013 foram criados novos cursos. Iniciou-se o Programa de Pós-
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Graduação Stricto Sensu em Ciências Farmacêuticas, em nível d e Mestrado (PPGCF). Ainda em
2013, tivemos a aprovação dos Programas de Pós -Graduação em Enfermagem (PPGENF), em
Sistemas e Processos Industriais (PPGSPI), nível Mestrado, e os Programas de Pós -Graduação
Multicêntricos em Química de Minas Gerais (PMPG -Qui) e em Bioquímica e Biologia Molecular
(PMBqBM), em nível Mestrado e Doutorado, com início em 2014. Portanto, a UFSJ contou em
2013 com 16 programas de mestrado e 2 de doutorado.
As propostas de Pós-Graduação em Geografia, nível Mestrado, e em Ciências da S aúde, nível
Doutorado, submetidas em 2013, baixaram em diligência e encontram -se em processo de avaliação
pela CAPES.

Na Avaliação Trienal dos Programas de Pós -Graduação Stricto Sensu realizada  pela CAPES, em
2013, os Programas em Letras (2003), Ciências da Saúde (2010) e em Biotecnologias (2011)
passaram do conceito 3 para o conceito 4.

Em 2013, a UFSJ contou com 261 bolsas de Mestrado, sendo 02 do CNPq, 156 da CAPES, 31 da
FAPEMIG, 56 da UFSJ e 16 do Reuni, e, 35 bolsas de Doutorado, sendo 16 da CAPES, 4 da
FAPEMIG, 12 da UFSJ e 3 do REUNI.

O maior desafio dos programas de pós -graduação da UFSJ, no momento, é a consolidação de seus
grupos de pesquisa para a mudança de nível e futura internacionalização.

Objetivo 6: Ampliar a produção técnico-científica e a inovação tecnológica

As ações para a ampliação da produção técnico-científica e a inovação tecnológica  está concentrada
no fortalecimento dos programas institucionais de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq,
PIBIC/FAPEMIG, PIBIC/UFSJ e PIBIC -JÚNIOR), no período de 2012 a 2013 contamos com 362
bolsas, ao passo que para o período 2013 a 2014, tivemos um acréscimo de 49 bolsas, perfazendo
um total de 411 bolsas. Essa consideração dos períodos se faz necessária, tendo em vista que os
editais são publicados e os projetos são avaliados por períodos. É importante ressaltar que essa
oferta de bolsas não é suficiente para suprir adequadamente nossa demanda anual, que foi de  521
propostas para os dois editais de 2013 (FAPEMIG e CNPq), resultando em 102 inscriçõe s no PIIC –
Programa de Iniciação Científica, desenvolvido de forma voluntária pelos discentes, sem o auxílio
de bolsas.

A despeito do aumento das cotas de bolsas de Iniciação Científica da UFSJ por parte das agências
financiadoras, o expressivo crescimen to em nosso corpo discente resultou em uma queda na relação
bolsas de iniciação científica por aluno, como ilustrado na figura abaixo, que mostra a variação
desta relação nos últimos quatro anos.
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GRÁFICO 2: EVOLUÇÃO DAS BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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FONTE: PROPE
Claramente, a recomposição da relação apresentada no início do processo de expansão é tarefa que
demanda tempo, mas qualquer alteração positiva nessa variável impactará esse movimento. Apesar
da proporção de bolsas por aluno ter diminuído, a instituição consegue atender cerca de dois terços
dos projetos apresentados para a iniciação científica pelos docentes.

Por outro lado, observa-se que o aumento de projetos de iniciação científica acompanha o
crescimento da qualificação docente. Esse avanço da titulação dos docentes da UFSJ pode ser
acompanhado pela expressividade da produção científica, com forte participação de artigos
publicados por pesquisadores da UFSJ em revistas indexadas de circulação internacional, bem
como pelo percentual de mestres e doutores da Instituição, em particular ao crescimento desse
segundo grupo, conforme o quadro abaixo.
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GRÁFICO 3: EVOLUÇÃO DA TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE
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FONTE: PROPE
Essas informações nos permitem afirmar que o  crescimento da UFSJ, tanto no seu corpo discente
quanto no corpo docente, ocorreu com qualidade, levando a uma também crescente demanda por
financiamento para as atividades de pesquisa desenvolvidas na Instituição.

Para o período de 2012 a 2013, a FAPEMI G concedeu 60 bolsas selecionadas para o Programa
Institucional de Iniciação Científica Júnior – PIBIC-JÚNIOR, tendo sido implementadas 46 bolsas
e, no período de 2013 a 2014, esse número foi mantido. A dificuldade encontrada na demanda por
projetos dessa modalidade de bolsa é a falta de uma maior interação entre o ensino público
secundário e a universidade. Com o objetivo de fomentar o crescimento do PIBIC -JÚNIOR na
UFSJ, no ano de 2013, foi lançado o Edital nº 003/2013 – Primeiros Passos na Ciência - Programa
Integrado de Bolsas de Iniciação Científica para Ensino Superior e Ensino Médio -
PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIBIC-JR/FAPEMIG, com vigência de março de 2014 a fevereiro de
2015. Trata-se de um programa destinado a estabelecer uma rede de pesquisa em nível d e iniciação
científica, estimulando a articulação entre os bolsistas de PIBIC -JÚNIOR e do PIBIC, promovendo
a interação em nível de pesquisa entre estudantes da graduação e do ensino médio.

Desde 2011, a submissão de projetos tem sido realizada por meio de editais e inscrições em sistema
on line, que são permanentemente aprimorados.  O processo apresenta uma dificuldade inerente: a
avaliação dos projetos de iniciação científica e de pesquisa por pares é necessária e importante, mas
requer uma dinâmica de controle da qualidade dos serviços prestados. Como solução dos problemas
ocorridos nas avaliações de projetos, foram enviadas comunicações a todos os membros das
Comissões de Avaliação de Projetos, com o objetivo de orientá -los na avaliação das propostas
novas e no acompanhamento das que se encontram em andamento. Nos editais de 2013, essas
soluções minimizaram as dificuldades, o que ainda requer constante aprimoramento do sistema
PIBIC bem como a continuidade das orientações para a melhoria das avaliações p elos pares. Outra
dificuldade no quesito da avaliação seria a parametrização de critérios que atendam a todas as áreas
de conhecimento nas quais a UFSJ atua. A solução que estamos buscando refere -se à discussão dos
critérios de pontuação de currículo e pro jeto.
Em novembro de 2013, foi realizado o XI Congresso de Produção Científica. Em função da greve
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dos técnicos administrativos em 2011, não foi possível realizar o X Congresso de Produção
Científica, previsto para outubro de 2011. O evento foi adiado par a março de 2012. Em função
disso, o Congresso de 2012 foi realizado conjuntamente com o de 2013, em novembro de 2013.
Essa situação atípica levou-nos a decidir pela apresentação somente oral dos trabalhos do Seminário
de Iniciação Científica, tendo em vist a o alto número de inscritos.

Finalmente, neste XI CPC, pela primeira vez, os grupos do Programa de Educação Tutorial (PET)
se integraram ao Congresso de Produção Científica na I Mostra PET, que apresentou os diversos
trabalhos produzidos por esses grupo s nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. A principal
dificuldade encontrada corresponde ao número reduzido de funcionários para um evento que se
tornou de médio porte.

Fundo de Infraestrutura - CT-INFRA/MCT/FINEP: Em 2013, a UFSJ obteve aprovação do Pr ojeto
Consolidação da Pesquisa em Áreas de Saúde e Tecnologias – CONPESTEC, referente à Chamada
Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA-01/2013, para qual fomos contemplados com R$
2.745.137,00, com os subprojetos propostos: NEUROBIO – Neurobiotecnologia – Prospecção de
Drogas Anti-epileptogênicas no valor de R$ 850.035,00, e, INFRATDS – Melhoria da
Infraestrutura dos Laboratórios Multiusuários do Programa de Pós -Graduação em Tecnologias para
o Desenvolvimento Sustentável no valor de R$1.895.102,00.
As principais dificuldades referentes à implantação dos projetos CT -INFRA são:
 Devido à recente e acentuada expansão da UFSJ, percebe -se que a demanda é maior do que os

recursos disponíveis.
 A morosidade na liberação dos recursos e os repasses parciais para as obra s e equipamentos

(dificultam o processo de licitação e aquisição dos equipamentos).
 A liberação do recurso para equipamento que não depende da obra está vinculada à execução da

obra (o recurso para aquisição dos equipamentos torna -se defasado uma vez que a  sua liberação
depende diretamente da conclusão integral ou parcial da obra).

 Defasagem do valor do metro quadrado estabelecido pela FINEP com o valor utilizado pelas
IFES.

 Liberação integral e imediata dos recursos, de acordo com o cronograma aprovado.
 Liberar o recurso imediato para os equipamentos que independem da execução da obra.
Como solução, estamos tentando implantar o Planejamento estratégico das submissões dos projetos,
de forma a promover a interação dos grupos de pesquisa e os cursos de pós -graduação.

Quanto à inovação tecnológica e propriedade intelectual , a UFSJ desenvolveu em 2013 ações
significativas para a sua política de inovação tecnológica. Através das Resoluções 10 e 11 do
Conselho Superior, ambas de 25/02/2013, os critérios de gestão de propriedade intelectual foram
aperfeiçoados e o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade NIT -UFSJ foi consolidado,
passando a contar com um órgão deliberativo e um Setor de Inovação e Propriedade Intelectual.

Durante o anos de 2013, foram deposi tados 12 (doze) pedidos de patente de invenção decorrentes
de pesquisas desenvolvidas nas áreas de biotecnologia, bioprocessos e eletrônica.

O NIT-UFSJ, além dos procedimentos de proteção à propriedade intelectual desenvolveu atividades
voltadas à promoção da transferência de tecnologia, através da participação ativa no Projeto da
FIEMG “Núcleo de Transferência Tecnológica e Inovação” – proNUTTI. Essa ação possibilitou a
interação dos pesquisadores da UFSJ com mais de 30 (trinta) empresas interessadas na aquisição de
tecnologia e no estabelecimento de parceria com a UFSJ para o desenvolvimento de novos produtos
e processos de produção.
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No que concerne ao atendimento à comunidade, o NIT -UFSJ deu continuidade ao desenvolvimento do
projeto de extensão de apoio às comunidades e municípios com potencial para a obtenção do
reconhecimento de Indicação Geográfica. O representante do NIT -UFSJ participa dos conselhos
reguladores das Indicações Geográficas “São João Del Rei” para peças artesanais em estanho e “São
Tiago” para biscoitos, cujos processos de obtenção do registro junto ao INPI contou com a assessoria
dos profissionais do NIT-UFSJ.

Objetivo 7: As principais ações para a  interlocução entre a UFSJ e a(s) comunidade(s) interna e
externa por meio da extensão  foram:

O Inverno Cultural, o maior programa de extensão da UFSJ, em sua  26ª edição realizou , através de
edital público, eventos em Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas além da cidade de São João
del-Rei, com os seguintes destaques:

 41 municípios e distritos receberam atividades do 26º Inverno Cultural;
 100 bolsas de monitoria foram oferecidas aos alunos da UFSJ para colaborarem com a

realização do evento;
 650 contratações diretas e inúmeras contratações indiretas;
 Em São João del-Rei, houve 5 Eventos Associados, além do Roteiro Gastronômico -Cultural,

com 10 estabelecimentos credenciados na cidade e região;
 Cerca de 120.000 pessoas participaram das atividades do evento em São João del -Rei

durante os 15 dias do festival, dentre as quais 65% eram visitante s, sendo 45% delas
provenientes de Minas Gerais e 20% de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e
outros; 35% eram moradores de São João del -Rei e região;

 Cerca de 12.000 pessoas assistiram ao show da Blitz em Barroso; mais de 20.000 ouviram
Ney Matogrosso em Ouro Branco; cerca de 13.000 prestigiaram Milton Nascimento em
Divinópolis e 15.000 em Sete Lagoas.

Realização do XI Congresso de Produção Científica, em especial a XI SEMEX – Semana de
Extensão Universitária – descentralizada. A XI SEMEX aconte ceu pela primeira vez também nos
campi fora de sede com sucesso;

Outras ações a destacar:

Aumento no número de bolsas de extensão concedidas no Edital P IBEX 2013;
Aumento no número de projetos e programas aprovados, de cursos realizados e de professores,
técnicos e alunos envolvidos nas ações de extensão;
Aumento do público atingido nas ações de extensão;
Aumento no número de propostas aprovadas no Edital PROEXT 2014/MEC/SESu;
Realização do Edital do 13º Concurso de Poesias da UFSJ totalmente adequado à L ei 8.666/93;
Criação e inauguração de uma nova galeria no Centro Cultural da UFSJ, denominada Galeria
Escada, com o objetivo criar um novo espaço para atender a crescente demanda de propostas para a
realização de atividades na PROEX;
Realização de dois novos Programas para o Centro Cultural da UFSJ, voltados tanto para a
comunidade interna quanto para a externa:

a) Música clássica: um bate papo, em parceria com o Departamento de Música da UFSJ;
b) Programa CEAR – Cultura, Escola, Arte e Responsabilidade Social, em parceria com o
Museu de Arte Sacra de São João del -Rei. Neste programa destacamos as 11 visitas guiadas às
exposições do Centro Cultural, bem como as 11 oficinas de artes realizadas com os alunos da
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rede pública de ensino de São João del -Rei que realizaram tais visitas;

Aumento significativo de cessão da Sala de Multimídia para atividades demandadas pelas
comunidades interna e externa, como também por outras entidades de fomento à cultura e à
cidadania;
Criação em São João del -Rei de duas salas recursos, uma na biblioteca do CDB e outra na
biblioteca do CTAN, as quais ainda estão em fase de implantação. Tais salas serão equipadas com
diversas tecnologias assistivas, equipamentos e outros materiais para o atendimento das
necessidades educacionais específicas, tanto dos alunos da UFSJ quanto dos estudantes do ensino
médio e/ou fundamental que venham procurar a sala, reforçando a responsabilidade social da
universidade para com a comunidade;
Organização do I SINES – Seminário Inclusão no Ensino Superio r: da teoria a prática, em parceria
com o Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e Trabalho (Nace), da UFSJ, que
aconteceu em São João del -Rei, nos dias 28 e 29 de novembro de 2013, no teatro do Campus Dom
Bosco. O Seminário teve como temática a  inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior,
discutindo sob um enfoque multidisciplinar os desafios, as barreiras, as metodologias de ensino, e
as alternativas que possam promover a acessibilidade e garantir o acesso e a permanência de alunos
com deficiência, tendo em vista as diretrizes do programa INCLUIR, do MEC. Para tanto, a
programação contou com palestras, apresentação de práticas de sucessos, oficinas, mesas -redondas
e apresentação de trabalhos acadêmicos;
Organização da II Corrida Rústi ca da UFSJ, em comemoração ao aniversário de 26 anos da UFSJ,
no dia 21 de abril de 2013;
Implantação de 12 bolsas de monitoria para o SINAC, com o objetivo de trabalhar em parceria com
diversos setores da UFSJ, no sentido de promover ações que garantam o  acesso e a permanência de
pessoas com deficiência no ensino superior, dentre as quais merecem destaques:

a) Monitoria no Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva com o objetivo de elaborar, sob a
orientação dos professores vinculados ao Núcleo de Robótic a, o projeto de um mini carro para
transportar uma pessoa com deficiência física, cadeirante ou não, dentro dos campi da UFSJ;
b) Monitoria no Laboratório de Planos e Projetos – LAPP, com o objetivo de atuar na elaboração
de projetos arquitetônicos visando  à acessibilidade nos espaços físicos da UFSJ.

Objetivo 8 - Aprimorar os canais de comunicação internos e externos

Para o aprimoramento dos canais de comunicação internos e externos, listamos abaixo as principais
ações:
A implantação da rádio e da TV uni versitária estão em análise e aguardam a autorização e a
liberação de sinal junto ao Ministério da Educação (MEC); alguns equipamentos da rádio já foram
comprados.
O jornal impresso será transformado em revista, com formato e projeto já definidos. A rotin a de
produção de vídeos institucionais (um por ano) é permanente com uma equipe destinada a esse fim.
O Jornal Mural já foi implantado e os murais gerenciados.
A apresentação da UFSJ à representantes de veículos de comunicação e a ampliação do
cadastramento desses veículos para envio de releases são feitos de forma permanente. A atualização
das Redes Sociais é diária, assim como a atualização do clipping que está em fase de
aprimoramento. Um modelo de capacitação já foi proposto através da contratação de tr einamento
externo e aguarda aprovação da reitoria.
A regulamentação de critérios para publicação de conteúdo nos canais de comunicação da UFSJ e a
revisão do projeto do Plano de Comunicação da UFSJ aguarda data para apresentação e aprovação
no Conselho Superior (CONSU).
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Objetivo 9: Fortalecer e ampliar as ações entre a UFSJ e instituições nacionais e internacionais

A UFSJ, reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto educacional,
econômico, social e político do século XXI, a UFSJ eleg e a internacionalização como uma das áreas
de enfoque de seu planejamento estratégico.

Constando do organograma institucional, a Assessoria Internacional, denominada ASSIN, atua na
busca e estabelecimento de parcerias com instituições e organismos intern acionais. Tem como
princípio o entendimento de que a cooperação internacional, fundamentada na solidariedade e na
igualdade, é um instrumento de superação de assimetrias entre povos, sistemas e instituições, bem
como de construção de uma sociedade melhor e  mais justa. Entende-se a cooperação internacional
ainda como instrumento valioso de afirmação externa dos valores acadêmicos locais, indispensável
à ampliação da interlocução internacional dos projetos e atividades da Universidade e à melhoria da
qualidade científica de seus cursos e pesquisas.

 No ano de 2013, a UFSJ estabelece como política de internacionalização a transição de um
processo de internacionalização passiva para uma internacionalização ativa, entendendo essa última
como o desenvolvimento de políticas institucionais que visem o trabalho colaborativo entre
instituições nacionais e internacionais, voltadas para a atração e acolhimento de acadêmicos; à
oferta de serviços educacionais no próprio país e no exterior; ao envolvimento com a mobilida de de
experts – docentes e técnicos- e de discentes em áreas de interesse estratégico; à criação de
programas e projetos de pesquisa em colaboração; à participação em redes internacionais e à
filiação a programas internacionais resultantes de políticas púb licas que enfatizam a
internacionalização como requisito para a excelência acadêmica.

Enfocando o processo de internacionalização ativa, a UFSJ, em 2013, desenvolveu as seguintes
atividades de internacionalização:

1. Participação da Assessoria Internac ional da UFSJ nas duas principais feiras de
internacionalização do mundo:  a NAFSA, realizada anualmente nos Estados Unidos, e a EAIE,
realizada anualmente na Europa (com recursos destinados pela FAPEMIG, via edital de apoio às
Assessorias Internacionais).

Em 2013, a NAFSA – Associação de Educadores Internacionais - foi realizada em St. Louis, no
estado de Missouri (EUA), no período compreendido entre 24 de maio e 07 de junho. Nesta feira ,
reuniram-se mais de 400 instituições e organizações internacionais,  conforme dados informados no
site do evento. A EAIE – European Association of International Education  (Associação Europeia
de Educação Internacional), que congregou, no ano de 2013, cerca de 4.000 (quatro mil)
representantes de Relações Internacionais de Instituições de Ensino Superior de 80 (oitenta) países
diferentes, foi realizada na Turquia, no período de 10 a 13 de setembro. A participação nessas feiras
garantiu à UFSJ desenvolver novos acordos de colaboração internacional, para os programas de
Graduação e Pós-Graduação, bem como, solidificar as relações com as universidades estrangeiras
que já são nossas parceiras e discutir futuros projetos e ações acadêmicas em colaboração.

2. Visita a Instituições Estrangeiras

2.1 Visita à Universidade da Geórgi a - UGA
Essa universidade é uma das mais renomadas instituições nos Estados Unidos, tendo uma atuação
importante em diversas áreas do conhecimento. Sua vocação extensionista a torna fundamental no
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desenvolvimento dos Estados Unidos. Um dos programas que s e destacam é o Flagship Program ,
que visa o ensino da Língua portuguesa e da cultura brasileira para alunos desde o jardim de
infância até a universidade.

A visita realizada pela Assessora Internacional da UFSJ à UGA, em maio de 2013, com o auxílio
financeiro da FAPEMIG, gerou outras três visitas de representantes da UGA à UFSJ, o que
culminou com a realização das seguintes ações em colaboração:

1. inclusão da UFSJ no Flagship Program, o que possibilitará à UFSJ tanto enviar quanto
receber alunos da UGA para intercâmbio e estágio internacional, em todas as áreas do
conhecimento;

2.  parceria da UFSJ com as escolas de ensino básico, conveniadas à UGA, para a
realização de estágio internacional para os alunos do Curso de Letras da UFSJ;
 parceria acadêmica com o Programa de Mestrado em Letras e colaboração na criação do
Doutorado em Letras (processo em andamento).

2.2 Visita à Universidade de Reims Champagne -Ardenne
Durante esta visita, houve a assinatura do acordo de cooperação entre as instituições e, no segu ndo
semestre de 2013, três alunos da UFSJ já foram para a universidade de Reims para realizar um
semestre acadêmico naquela instituição.

3. Missão de trabalho realizada na França em março de 2013 (com apoio financeiro da
FAPEMIG)

Em março de 2013 foi realizada uma missão de trabalho à França, através de delegação coordenada
pela Assessoria Internacional da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de
Minas Gerais - SECTES, com o apoio do Consulado da França em Belo Horizonte e com a
participação de outras oito universidades mineiras.
Dessa missão de trabalho, resultou a assinatura de acordo de cooperação internacional com a
Université de Toulouse, com a Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Abi -Carmaux e o Institut
National des Sciences Apliquées de Toulouse. O acordo celebrado com essas instituições garantiu à
UFSJ a aprovação de seu primeiro programa BRAFITEC, financiado pela CAPES e por órgão de
fomento na França, que prevê o financiamento de missões de trabalho de professores da UFSJ nas
instituições francesas e a ida de 11 alunos do curso de Engenharia Mecânica para desenvolverem
graduação sanduíche na Universidade de Toulouse.

4. Aumento da atratividade da UFSJ para os estrangeiros

Para aumentar a visibilidade internacional d a UFSJ e aumentar a atratividade da instituição para o
estrangeiro, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

 Divulgação da instituição nas feiras internacionais;
  Reformulação e aprimoramento da página da ASSIN;
  Criação de banco de ementas em inglês;
  Criação do manual do estudante estrangeiro em versão bilíngue: inglês e francês;
  Atualização dos catálogos institucionais em versão multilíngue: português, inglês e francês;
  Melhoria dos canais de comunicação da ASSIN, através da reformulação da página  e

criação de facebook e twitter institucionais.

O aumento da visibilidade internacional da UFSJ é comprovado pelas visitas de delegações
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estrangeiras à instituição em 2013. Neste ano, a UFSJ recebeu a visita de 18 delegações
estrangeiras, provindas de diversos países, tanto das Américas, quanto da Europa.

5. Assinatura de novos acordos de colaboração

Em 2013, a UFSJ manteve e assinou os seguintes acordos de colaboração :

ACORDOS DE COLABORAÇÃO  2013
ALEMANHA

Hochschule Munchen
Universidade de Braunshweig
Universidade de Abstadt Sigmaringen
Ludwig-Maximillians-Universität
Helmholtz-Zentrum Fur Umweltforschung – UFZ

ÁUSTRIA
Medical University of Graz

ARGENTINA
Universidad de Salta
Universidade Nacional del Rosário
Universidade Nacional de Luján
Universidade Nacional del Litoral

ESTADOS UNIDOS
New Mexico State University
Gund Institute
Universidade de Buffalo
University of Wisconsin-Milwaukee (em negociação)
University of Georgia (em negociação)
University of North Georgia (em negociação)
University of California – Sacramento (em negociação)

MÉXICO
Universidade de Monterrey
Instituto Euro-americano de Educação e Motricidade Humana

INGLATERRA
Universidade de Bristol

CANADÁ
Universidade de Quebéc – Montreal

HOLANDA
Universidade de Haia

ITÁLIA
 Universidade de Florença
Universidade de la Sapienza
CEIMARS – Centro Interdisciplinar de Medicina da Arte

PORTUGAL
Universidade Nova de Lisboa
Universidade de Lisboa
Universidade de Coimbra
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Universidade do Porto
Observatório Político

ESPANHA
Universidade de Jaén
Universidade de Santiago de Compostela (em negociação)

FRANÇA
Universidade Poitiers
Universidade de Toulouse
Universidade Reims Champagne-Ardenne
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Universidade de Lille (em negociação)
Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Abi -Carmaux
Institut National des Sciences Apliquées de Toulouse

IRLANDA
Limerick Institute of Technology

CUBA
Universidad de la Habana
Universidade de Cienfuegos

COLÔMBIA
 Universidad Libre
Universidade de la Costa
CIPAV – Centro de Pesquisas em Sistemas Sustentáveis de Produção
Agropecuária

CHILE
Universidade Mayor
Universidade de Concepción

MOÇAMBIQUE
Universidade Eduardo Mondlane

CORÉIA DO SUL
Soongsil University (em negociação)

AUSTRÁLIA
Griffith University (em negociação)

FONTE: ASSIN

6. Aumento significativo de alunos da graduação em intercâmbio internacional

A assinatura de novos acordos de cooperação internacional e a  crescente visibilidade da UFSJ no
cenário nacional e internacional contribuíram para que mais alunos da UFSJ pudessem se beneficiar
do intercâmbio internacional. Em 2013, 410 alunos da UFSJ participaram de intercâmbio
internacional, nas seguintes modalida des:

 17 alunos – programa PAINT – Programa Acadêmico de Intercâmbio Internacional, que
funciona com verba destinada pela Reitoria da UFSJ;

 alunos – programa BRANETEC, aprovado em parceria com a Universidade de Hague, na
Holanda;

 alunos – PLI - Programa das Licenciaturas Internacionais, aprovado em pareceria com a
Universidade de Lisboa, em Portugal;

 alunos realizaram estágio internacional na Alemanha e Austrália;
 382 alunos participaram do CSF - Programa Ciência Sem Fronteiras.

Quanto a este último, é  importante salientar que a UFSJ se destaca como a oitava instituição em
Minas Gerais a mais enviar alunos ao exterior no âmbito do Programa Ciência Sem Fronteiras,
conforme dados informados no gráfico constante do site oficial do programa:
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GRÁFICO 4: DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS IMPLEMENTADAS POR INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

7. Participação em Redes e Grupos Internacionais

Até 2012, a UFSJ participava de duas redes internacionais: a AULP (Associação de Universidades
de Língua Portuguesa) e o grupo Minas -França-Minas. Em 2013, a UFSJ passou a participar
também do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e do Grupo Tordesillas.

Além disso, foi criado, no âmbito das relações internacionais, o Grupo Uniminas que reúne as
Universidades públicas mineiras e a P UC. Este grupo trabalhará em rede para os assuntos
internacionais.

Para 2014, prevê-se novamente a participação da UFSJ nas feiras de internacionalização NAFSA e
EAIE; o contínuo crescimento do número de discentes de graduação em programas internacionais,  a
expansão das oportunidades de participação em instituições estrangeiras para alunos de pós -
graduação e técnicos administrativos da UFSJ e uma expansão dos projetos de pesquisa com
instituições internacionais, através do financiamento de agências e órgão s de fomento no Brasil e
exterior e através do apoio institucional à internacionalização.

Essas são ações que visam à construção de uma UFSJ participativa, plural e internacional.

2.2 PROGRAMAÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS
ALCANÇADOS

2.2.1 Programa Temático

QUADRO A.2.2.1 – PROGRAMA TEMÁTICO

Identificação do Programa de Governo
Código Programa 2030
Título Educação Básica

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00)

Esfera
a) Global PPA

2012-2015

b) Dotação
Posição final

- 2012

c) Dotação
Posição final -

2013

d)
Remanescente

(a-b-c)
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS
Orçamento de Investimentos - OI

Outras Fontes
Total

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2013 (em R$ 1,00)
 Lei Orçamentária 2013

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Orçamento de
Investimento

h)Restos a Pagar (inscrição 2013)e)Despesa
Empenhada

f)Despesa
Liquidada

g)Despesa Paga
h.1)Processados

h.2) Não
Processados

i)Despesa
Realizada

0
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores

Tipo
j)Posição em

1/01/2013
k)Valor Liquidado l)Valor Pago

m)Valor
Cancelado

n)Valor a Pagar

Não processados
Processados

0
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2 013
Dotação OFSS R$ 312.810,00 Dotação OI R$ 0,00 Outras Fontes  R$ 0,00
FONTE: SIAFI GERENCIAL MAR/14

QUADRO A.2.2.1 – PROGRAMA TEMÁTICO
Identificação do Programa de Governo

Código Programa 2032
Título Educação Superior – Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00)

Esfera
n.) Global

PPA
2012-2015

b) Dotação
Posição final

- 2012

c) Dotação
Posição final

-  2013

d)
Remanescente

(a-b-c)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – OFSS

Orçamento de Investimentos – OI
Outras Fontes

Total

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa – OFSS e OI  em 2013
(em R$
1,00)

 Lei Orçamentária 2013

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Orçamento de
Investimento

h)Restos a Pagar (inscrição 2013)e)Despesa
Empenhada

f)Despesa
Liquidada

g)Despesa Paga
h.1)Processados

h.2) Não
Processados

i)Despesa
Realizada

Restos a Pagar – OFSS – Exercícios Anteriores

Tipo
j)Posição em

1/01/2013
k)Valor Liquidado l)Valor Pago

m)Valor
Cancelado

n)Valor a Pagar

Não processados
Processados

0
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013
Dotação OFSS R$ 74.272.703,00 Dotação OI R$ 0,00 Outras Fontes R$ 0,00
FONTE: SIAFI GERENCIAL MAR/14
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2.2.1.1 – Análise Situacional:

Não apresentamos o quadro preenchido completamente, tendo em vista que nossa UJ é órgão cujos
programas relacionados não apresentam a integralidade alocada dos recursos, sendo preenchida
somente a linha “Valores do programa  alocados ao órgão representado pela UJ em 2013”, de acordo
com as orientações da Portaria -TCU nº 175, de 09/07/2013.

2.2.2 Objetivo

Não se aplica

2.2.3 Ações

2.2.3.1 Ações – OFSS

QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS

Identificação da Ação
Código 20RJ Tipo: Atividade

Título

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores,
Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica

Iniciativa -

Objetivo

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais,
a valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a
formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e
remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas
de trabalho. Código: 0597

Programa Educação Básica Código: 2030     Tipo: Temático
Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( X ) Não    Caso positivo: (     )PAC (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados
312.810,00 312.810,00 312.810,00 81.600,00 81.600,00 0,00 231.210,00

Execução Física
Montante

Descrição da meta Unidade de medida
Previsto Reprogramado Realizado

Pessoa Beneficiada Unidade 1.133 1.133 310
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas
 Valor em
1/1/2013

Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS
Identificação da Ação

Código 4002 Tipo: Atividade

Título Assistência ao Estudante de Ensino Superior
Iniciativa -

Objetivo

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão
da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa
renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade
acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841

Programa Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032     Tipo: Temático
Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( X ) Não    Caso positivo: (     )PAC (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados

5.719.196,00  5.719.196,00 5.682.889,12 2.761.441,83 2.759.315,49 2.126,34 2.921.447,29
Execução Física

Montante
Descrição da meta Unidade de medida

Previsto Reprogramado Realizado
Aluno assistido unidade 6.800 6.800 5.672

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada
2.605.019,23 2.401.596,83 90.131,20 Aluno assistido unidade 5.672

FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL Mar/14

QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS
Identificação da Ação

Código 20RK               Tipo: Atividade

Título Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior.
Iniciativa -
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Objetivo

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede
federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do
financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a
qualificação de recursos humanos. Código: 0841

Programa
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. Código: 2032
Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária ( ) Sim      ( x )Não        Caso positivo: (     )PAC     (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados

30.972.965,00 38.466.677,00 34.696.322,66 17.408.820,28 16.050.796,92 1.358.023,36 17.287.502,38
Execução Física

Montante
Descrição da meta Unidade de medida

Previsto Reprogramado Realizado

Aluno Matriculado Unidade 19.100 19.100 13.907

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada
10.270.267,50 7.590.924,63 35.663,29 Aluno Matriculado unidade 13.907

FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS
Identificação da Ação

Código 20GK               Tipo: Atividade

Título

Fomento às Ações de Graduação, Pós -Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão.

Iniciativa -

Objetivo

Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema
nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o
fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da  inovação, visando ao
desenvolvimento sustentável do Brasil.

Código: 0803

Programa

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão. Código: 2032      Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não        Caso positivo: (     )PAC     (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados
5.034.856,00 5.034.856,00 1.584.856,00 1.061.312,74 1.061.182,74 130,00 523.543,26

Execução Física
Montante

Descrição da meta
Unidade de

medida Previsto Reprogramado Realizado
Projeto apoiado Unidade 163 163 124

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

264.214,83 211.582,47 0,01 Projeto apoiado unidade 124
FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14

QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS
Identificação da Ação

Código 6328             Tipo: Atividade

Título Universidade Aberta e a Distância.
Iniciativa -

Objetivo

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e
equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação
superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para
alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio
às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e
a qualificação de recursos humanos. Código: 0841

Programa

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão. Código: 2032      Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São J oão Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não        Caso positivo: (     )PAC     (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



67

Execução Física
Montante

Descrição da meta
Unidade de

medida Previsto Reprogramado Realizado
Vaga disponibilizada unidade 1.500 1.500 550

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado
Valor

Cancelado
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0,00 0,00 0,00 Vaga disponibilizada Unidade 0
FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14

QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS
Identificação da Ação

Código 8282           Tipo: Atividade

Título Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior.
Iniciativa -

Objetivo

Ampliar o acesso à educação  superior com condições de permanência e
equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação
superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para
alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apo io
às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a
qualificação de recursos humanos. Código: 0841

Programa

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão. Código: 2032      Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não        Caso positivo: (     )PAC     (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados
24.693.344,00 25.001.974,00 23.329.005,92 8.912.024,48 8.814.929,34 97.165,14 14.416.911,44

Execução Física
Montante

Descrição da meta
Unidade de

medida Previsto Reprogramado Realizado
Vaga disponibilizada unidade 1.696 1.696 3.100

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

14.099.913,73 11.736.125,10 444,03 Vaga disponibilizada unidade 3.100
FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14

QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS
Identificação da Ação

Código 2010                      Tipo: Atividade

Título

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis,
Empregados e Militares.

Iniciativa -
Objetivo - Código: -

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da E ducação
Código: 2109 Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao
Estado
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Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (   ) Sim      ( x )Não        Caso positivo: (     )PAC     (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados
192.000,00 237.000,00 230.357,22 230.357,22 230.357,22 0,00 0,00

Execução Física
Montante

Descrição da meta
Unidade de

medida Previsto Reprogramado Realizado
Criança atendida Unidade 180 180 214

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado
Valor

Cancelado
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0,00 0,00 0,00 Criança atendida Unidade 0
FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL M AR/14

QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS
Identificação da Ação

Código 2004                      Tipo: Atividade

Título

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,
Militares e seus Dependentes.

Iniciativa -
Objetivo -                                                 Código: -

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
Código: 2109      Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao
Estado

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não        Caso positivo: (     )PAC     (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Despesa

Restos a Pagar inscritos
2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados
2.172.912,00 2.622.912,00 2.535.579,73 2.425.661,24 2.425.661,24 0,00 109.918,49

Execução Física
Montante

Descrição da meta
Unidade de

medida Previsto Reprogramado Realizado
Pessoa beneficiada unidade 1.758 1.758 2.283

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

0,00 0,00 0,00 Pessoa beneficiada unidade 0
FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14

QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS
Identificação da Ação

Código 2011                    Tipo: Atividade

Título Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militar es.
Iniciativa -
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Objetivo -                                                           Código: -

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
Código: 2109    Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao
Estado

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não        Caso positivo: (     )PAC     (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados
660.000,00 801.900,00 701.603,96 701.603,96 701.603,96 0,00 0,00

Execução Física
Montante

Descrição da meta
Unidade de

medida Previsto Reprogramado Realizado
Pessoa beneficiada unidade 306 306 178

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado
Valor

Cancelado
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0,00 0,00 0,00 Pessoa beneficiada Unidade 0
FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14

QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS
Identificação da Ação

Código 2012                    Tipo: Atividade

Título Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Em pregados e Militares.
Iniciativa -
Objetivo -                                                           Código: -

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
Código: 2109      Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao
Estado

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não        Caso positivo: (     )PAC     (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Despesa

Restos a Pagar inscritos
2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados
4.279.104,00 5.409.304,00 5.390.348,89 5.390.348,89 5.390.348,89 0,00 0,00

Execução Física
Montante

Descrição da meta
Unidade de

medida Previsto Reprogramado Realizado
Pessoa beneficiada unidade 1.173 1.173 1.182

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

0,00 0,00 0,00 Pessoa beneficiada unidade 0
QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS

Identificação da Ação
Código 4572                  Tipo: Atividade
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Título

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação.

Iniciativa -
Objetivo -                                                           Código: -

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
Código: 2109 Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao
Estado

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não        Caso positivo: (     )PAC     (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Despesa

Restos a Pagar inscritos
2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados
440.000,00 440.000,00 440.000,00 304.858,41 304.005,62 852,79 135.141,59

Execução Física
Montante

Descrição da meta
Unidade de

medida Previsto Reprogramado Realizado
Servidor capacitado unidade 800 800 1.441

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas

 Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado
Valor

Cancelado
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

43.823,95 43.758,67 0,00 Servidor capacitado Unidade 1.441
FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14

2.2.3.2 Ações/Substitutos – OFSS

QUADRO A.2.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS

Identificação da Ação
Código 20GK                                                                           Tipo: Atividade

Descrição

Fomento às Ações de Graduação, Pós -Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão

Iniciativa -

Objetivo

Apoiar a formação de pessoal qualifi cado em nível superior para fortalecer
o sistema nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação
básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e
da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil.  Código:
0803

Programa

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão Código: 2032              Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( X   )Não      Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual – 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013Nº do
subtítulo/

Localizador Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados

3132
3.400.000,0

0 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Execução Física da Ação – Metas
MontanteNº do

subtítulo/
Localizador

Descrição da meta
Unidade

de medida
Previsto Reprogramado (*) Realizado

3132 Projeto apoiado unidade 1 1 0
0

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – MetasNº do

subtítulo/
Localizador

 Valor em
01/01/2013

 Valor
Liquidado

 Valor
Cancelado

Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

3132 0,00 0,00 0,00 Projeto apoiado unidade 0
0

FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14

QUADRO A.2.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código 8282                                   Tipo: Atividade

Descrição Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Iniciativa -

Objetivo

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e
equidade por meio, em especial,  da expansão da rede federal de educação
superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para
alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio
às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmi ca e a
qualificação de recursos humanos. Código: 0841

Programa
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Código: 2032             Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 26.285 – Fundação Universidade Federal de São João De l Rei
Ação Prioritária (    ) Sim      ( X   )Não      Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual – 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013Nº do
subtítulo/

Localizador Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados

3072
1.200.000,0

0 1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
7042 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Execução Física da Ação – Metas
MontanteNº do

subtítulo/
Localizador

Descrição da meta
Unidade

de medida
Previsto Reprogramado (*) Realizado

3072 Vaga disponibilizada unidade 81 81 0
7042 Vaga disponibilizada unidade 100 100 0

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – MetasNº do

subtítulo/
Localizador

 Valor em
01/01/2013

 Valor
Liquidado

 Valor
Cancelado

Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

3072 0,00 0,00 0,00 Vaga disponibilizada unidade 0
7042 0,00 0,00 0,00 Vaga disponibilizada unidade 0

FONTE: SIMEC/SIAFI GERENCIAL MAR/14

2.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados - OFSS
Não se aplica
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2.2.3.4 Ações do Orçamento de Investimento
Não se aplica

2.2.3.5 Análise Situacional

Observando o contexto geral, é possível verificar que as metas físicas foram cumpridas em quase
sua totalidade. O volume do Resto a Pagar em algumas ações refere-se aos processos licitados no
final do exercício financeiro.

2.3 INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RE SULTADOS DA GESTÃO

A Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) passou, nos últimos 5 anos, por vertiginoso
processo de expansão, que exigiu uma revisão nos rumos definidos pelo Plano de Desenvolvimento
Institucional 2008 a 2018.

Desde a sua criação como instituição pública, há 26 anos, a UFSJ vem buscando realizar a sua
missão de contribuir para o desenvolvimento regional e nacional, produzindo e transmitindo novos
conhecimentos, formando profissionais capazes de atuar de forma crítica e criativa na busca de
soluções para os diferentes problemas da sociedade.

Nos últimos cinco anos, com a adesão ao Programa EXPANDIR e ao Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), experimentou um crescimento
expressivo de suas atividades, ampliando a sua capacidade de atuação em diferentes campos do
saber.

Realizamos ensino, pesquisa e extensão, de forma articulada, nos campos das Ciências Humanas,
Linguística, Letras, Artes, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias,
Ciências Biológicas, Saúde e Ciências Agrárias.

Através da análise organizacional por diferentes ângulos, a UFSJ construiu seu Planejamento
Estratégico definindo seus rumos por meio de um direcionamento que possa ser monitorado. No
documento denominado Plano de Gestão foram definidos 9 objetivos estratégicos constante de
resultados que nortearão as ações institucionais.

É importante ressaltar que a UFSJ encerrou o exercício realizando as ações previstas e executando o
orçamento dentro da programação. Porém, torna -se necessário informar que a não contratação de
pessoal efetivo, docentes e técnicos -administrativos previstas para acontecer em 2013, acarretaram
algumas dificuldades para o cumprimento das ações finalísticas.

Percebe-se que mesmo com todo o esforço institucional, ainda não foi possível a conclusão do
processo de expansão com a finalização das construções necessárias, em função do volume de
recursos para investimentos. A UFSJ ainda necessita de aumento destes recursos para que possa
concluir a expansão proposta e pactuada com o MEC e Projetos como o Programa Mais Médicos
para o Brasil.

No exercício de 2013, a UFSJ adquiriu imóveis como: um terreno no Campus Dom Bosco visando
a implantação do Curso de Medicina e as obras refe rentes ao pavilhão de salas de aula, e duas
fazendas visando a incrementação dos Cursos como Zootecnia do Campus Tancredo Neves e
Engenharia Agronômica do Campus de Sete Lagoas.
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Esperamos que na execução do orçamento 2014, possamos obter, através de suplem entações,
recursos para atender a conclusão das demandas institucionais

A UFSJ não adota metodologias de indicadores institucionais. Atuamos com indicadores de
desempenho e/ou informações qualitativas previstos no planejamento estratégico e no PDI – Plano
de Desenvolvimento Institucional . Cabe ressaltar que esses traduzem para o observador do
fenômeno-objeto a situação relacionada com o interesse de análise.

3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A estrutura organizacional da UFSJ é matricial, onde as decisões são colegiadas, regidas por órgãos
colegiados superiores. Todas as decisões são tomadas pelos conselhos, cabendo à reitoria atuar
como órgão executor, através das pró -reitorias. Neste ponto, atuamos com um organograma de linha
numa relação de subordinação. No caso da Pró -reitoria de Ensino de Graduação, que agrega todos
os coordenadores de cursos de graduação e chefes de departamento, exceto os cursos do Campus
Centro Oeste Dona Lindu, tem-se à Congregação, na qual as decisões são colegiadas, cabendo ao
Pró-reitor acatar as determinações deferidas pela Congregação, além das decisões da reitoria.

Cabe também informar que nos campi fora de sede, apenas o CCO conta com uma estrutura
organizacional diferenciada. O CCO não está estruturado em departamentos, a estrutura é colegiada
regida por uma Congregação com representantes de toda a comunidade acadêmica. Conta com um
diretor e câmaras de ensino, pesquisa e extensão. Já o CAP e o CSL, obedecem à estrutura da se de
com atuação de departamentos, coordenadorias e não possuem diretor.

Com relação a mecanismos de controle, a UFSJ tem em seu organograma uma auditoria interna,
cujo titular é nomeado pelo reitor, após a autorização do Conselho Universitário. Essa audito ria atua
por meio de amostragem de processos, seguindo orientações da CGU definidas em um plano anual
de auditoria.

Contamos também com um sistema informatizado de ouvidoria, onde o Gabinete da Reitoria é o
responsável pelas ações. Toda a tramitação é vi a sistema informatizado. Com a implantação dos
Sistemas SIG – Sistema Integrado de Gestão, em meados de 2013, desativamos o sistema de
Ouvidoria em função das melhorias que iremos implantar.
Quanto ao mecanismo de avaliação, a UFSJ não dispõe de uma área e specífica para o
desenvolvimento das atividades de avaliação. Cumpre o que determina a Lei do SINAES – Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior e tem instituída e em atuação uma CPA – Comissão
Própria de Avaliação, cujo principal papel é promover a  avaliação anual da instituição seguindo o
instrumento de auto-avaliação previsto no SINAES.

Em síntese, esta é a estrutura de governança da UFSJ e a seguir estão explicitadas as instâncias
destas estruturas.

A autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial é o
princípio que norteia a atuação da Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ e é exercida
nos termos do art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei nº 9.394/96, em
seus artigos 43 e 54, e demais dispositivos aplicáveis.
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Os órgãos de deliberação da Administração Superior desta Universidade são:
Conselho Universitário – CONSU
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP
Conselho Diretor – CONDI

O Conselho Universitário – CONSU é o órgão máximo, normativo, deliberativo e consultivo da
Instituição e é composto pelos membros: o Reitor, que preside o Conselho, Vice -reitor, um docente
por departamento, eleito pelos seus pares no respectivo departamento, cinco técnicos -
administrativos, eleitos pelos seus pares, um docente por curso de graduação dos Centros da UFSJ,
eleitos pelos seus pares nos respectivos cursos, Presidente da Comissão Permanente de Pessoal
Docente – CPPD, um da classe empresarial não pertencente aos quadro s da UFSJ, um das classes
trabalhadoras do Ensino não pertencente aos quadros da UFSJ, quatro do Corpo Discente da
graduação, eleitos pelos seus pares, um do Corpo Discente da pós -graduação, eleito pelos seus
pares.

O CONSU possui as seguintes competência s:
 estabelecer e aprovar as políticas gerais da Universidade;
 aprovar o plano geral de atividades da UFSJ;
 aprovar ou reformular o seu Regimento;
 aprovar ou modificar, no âmbito institucional, o Estatuto e o Regimento Geral;
 aprovar os Regimentos dos Órgãos e Comissões da UFSJ;
 aprovar normas decisórias sobre o desempenho dos servidores para fins de progressão por

mérito;
 aprovar normas regulamentadoras dos processos eletivos da UFSJ;
 aprovar normas de concurso público para admissão de servidores;
 aprovar normas para a contratação de professores visitantes e de professores substitutos;
 aprovar normas para a concessão, fixação e alteração de regime de trabalho do pessoal docente;
 fixar normas sobre a prestação de serviço, por parte do docente em regime de ded icação

exclusiva, fora da Instituição;
 aprovar proposta de aquisição, de cessão de direito de uso e de alienação de imóveis pertencentes

à UFSJ, no âmbito institucional;
 autorizar a locação de imóveis;
 deliberar sobre recursos interpostos;
 deliberar sobre os símbolos da UFSJ;
 deliberar, como instância superior, sobre recursos interpostos contra a administração da

Universidade;
 deliberar sobre a concessão de títulos honoríficos, outras distinções e reconhecer notório saber;
 deliberar sobre a criação ou desat ivação de cursos, departamentos, unidades e de quaisquer

órgãos da UFSJ;
 deliberar sobre a paralisação parcial ou total das atividades da UFSJ;
 compor, na forma da lei, com os Conselhos de Ensino Pesquisa e Extensão e Diretor, o Colégio

Eleitoral para o processo de escolha do Reitor e Vice -reitor;
 dar posse ao Reitor e ao Vice-reitor;
 aprovar o Relatório Anual de Atividades da UFSJ;
 resolver os casos omissos no Estatuto e no Regimento Geral, bem como aqueles que suscitarem

interpretações contraditórias, em matéria de política institucional.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEP é o órgão superior de coordenação e
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supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com funções normativa, deliberativa e
consultiva no campo didático, científ ico, cultural, artístico e de interação com a sociedade, e é
composto pelos membros: o Reitor, que preside o Conselho, Vice -reitor, oito docentes que atuam
no ensino de graduação, eleitos pelos seus pares, dois docentes que atuam no ensino de pós -
graduação stricto sensu, eleitos pelos seus pares, um membro do Corpo Discente do Ensino de
Graduação e um membro do Corpo Discente do Ensino de Pós -graduação stricto sensu, eleitos
pelos seus pares, dois membros do Corpo Técnico -administrativo, eleitos pelos seus pares, um
membro da comunidade externa, indicado pelas Associações Comunitárias.

O CONEP possui as seguintes competências:
 aprovar as diretrizes do ensino, da pesquisa e da extensão, de acordo com a política institucional;
 aprovar o plano e o relatório anual de atividades acadêmicas;
 aprovar ou reformular o seu Regimento;
 aprovar projetos de pesquisa, ensino ou extensão interinstitucionais;
 aprovar normas complementares sobre concurso vestibular, currículos e programas, matrículas,

transferências, processo decisório sobre a vida escolar dos alunos, aproveitamento de estudos,
além de outras que se incluam no âmbito de sua competência;

 aprovar os currículos dos cursos e programas;
 aprovar normas para programas de aperfeiçoamento dos servidores da UFSJ;
 aprovar ou modificar o calendário escolar;
 deliberar sobre recursos em matéria de natureza acadêmica;
 fixar normas sobre o afastamento de docentes;
 propor a criação ou desativação de Curso ou de Unidade Acadêmica;
 propor ao Conselho Universitário a modificação d o Estatuto ou do Regimento Geral em matéria

de natureza acadêmica;
 aprovar normas para reconhecimento de títulos universitários obtidos em Instituições de ensino

superior;
 resolver os casos omissos no Estatuto e Regimento Geral, bem como aqueles que suscit arem

interpretações contraditórias em matéria de natureza acadêmica.

O Conselho Diretor - CONDI é o órgão fiscalizador, normativo, deliberativo e consultivo da
UFSJ, em matéria de natureza administrativa e econômico -financeira, e é composto pelos membros:
Reitor, que preside o Conselho, Vice - reitor, um docente indicado pelo titular da pasta do Ministério
da Educação, não pertencente aos quadros da UFSJ, quatro docentes, sem função administrativa,
eleitos pelos seus pares, um membro do Corpo Discente, elei to pelos seus pares, um membro do
corpo Técnico-administrativo, eleito pelos seus pares, um membro da comunidade externa, indicado
pela classe empresarial.

O CONDI possui as seguintes competências:
 aprovar diretrizes sobre matéria de natureza econômica, a dministrativa e financeira, de acordo

com a política da Universidade;
 aprovar a proposta orçamentária da UFSJ, submetendo -a ao Conselho Universitário;
 aprovar a prestação de contas, submetendo -a ao Conselho Universitário;
 emitir parecer sobre projetos prop ostos pela Reitoria que envolvam a utilização de fundos

patrimoniais, operações de crédito ou a criação de fundos especiais, assim como doações e
legados que criarem encargos financeiros para a Universidade;

 elaborar, aprovar ou reformular o seu regimento;
 aprovar o Calendário Administrativo;
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 propor ao Conselho Universitário modificações no Estatuto ou Regimento Geral, em matéria de
natureza econômica, administrativa e financeira;

 aprovar o valor de taxas, contribuições e emolumentos a serem cobrados pela U FSJ;
 aprovar pagamentos transitórios de natureza salarial;
 aprovar normas sobre prestação de serviços externos por órgãos da UFSJ;
 resolver casos omissos no Estatuto e no Regimento Geral, em matéria de natureza econômica,

administrativa e financeira.

A Reitoria é o órgão de administração geral que coordena, executa e supervisiona todas as
atividades da Universidade, cumprindo e fazendo cumprir as Leis e as deliberações dos Conselhos
Superiores. O Reitor e o Vice -reitor, titulares da Reitoria, são eleitos pela comunidade universitária
e nomeados pelo Presidente da República, na forma da legislação vigente.

CONGREGAÇÃO
A Congregação, considerada Administração Intermediária da UFSJ, é o órgão consultivo,
normativo e de deliberação superior da Pró -reitoria de Ensino de Graduação e do CCO, sob a
presidência do Pró-reitor/Diretor do Campus, sendo composta: pelos Coordenadores de Curso de
graduação, pelos Chefes de Departamento, nos campi fora de sede não tem esta representação por
não possuir departamentos, por dois membros do Corpo Discente, indicados pelo órgão
representativo dos estudantes, na forma prescrita no seu Estatuto e, na falta desse órgão, eleito por
seus pares, por dois membros do Corpo Técnico -administrativo, eleitos pelos seus pares.
Compete à Congregação, constituída nos termos do Estatuto da UFSJ:
 deliberar sobre recursos administrativos e disciplinares interpostos por docentes e discentes em

matéria de sua competência;
 aprovar seu calendário de reuniões;
 deliberar sobre projetos que envolvam mai s de uma unidade da UFSJ, no âmbito de sua

competência;
 aprovar e aplicar as matrizes de recursos orçamentários destinados para os Departamentos e

Coordenadorias;
 aprovar a matriz de alocação de vagas de docentes entre os Departamentos, no caso da sede, em

conformidade com as políticas gerais da Universidade;
 criar comissões ad hoc;
 aprovar o quadro de distribuição de espaço físico e de alocação de recursos humanos, conforme

as necessidades das atividades de ensino de graduação;
 aprovar a remoção de docentes entre Departamentos/campus;
 elaborar e reformular o seu regimento, submetendo -o à aprovação do Conselho Universitário;
 resolver os casos omissos no âmbito de sua competência.

A Congregação se divide em duas câmaras, de caráter consultivo e deliberativo , sendo uma Câmara
de Ensino de Graduação e uma Câmara Departamental, na estrutura da sede. Já nos campi fora de
sede são: uma Câmara de Ensino, uma de Extensão e uma de Pesquisa e Pós -graduação.

AUDITORIA INTERNA
A Auditoria Interna - AUDIT da UFSJ é órgão de assessoramento à reitoria, sendo composta da
seguinte forma: chefe da Auditoria Interna, um servidor técnico -administrativo e equipe técnica de
auditores. Atualmente, conta apenas com o diretor e um assistente administrativo.

A AUDIT possui as seguintes competências:
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 assessorar a Reitoria e demais Órgãos que compõem a administração da Instituição, quanto à
legalidade dos atos praticados por seus Dirigentes, relativos à gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e de pessoal;

 avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária,
financeira, patrimonial e de pessoal;

 elaborar e propor mecanismos que venham melhorar a eficácia e a eficiência do controle interno
nos diversos órgãos que compõem a administração da In stituição.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
A Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de São João Del Rei - CPA/UFSJ é
responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, de sistematização
e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, e como parte integrante do Sistema Nacional
de Avaliação do Ensino Superior – SINAES.
A CPA-UFSJ é composta por representantes dos segmentos de professores, alunos, técnico -
administrativos e da sociedade civil, sem que qualquer  destes segmentos tenha maioria absoluta:
quatro docentes e um suplente, três técnicos administrativos e um suplente, dois alunos e um
suplente, um representante da comunidade externa e um suplente. Desde 2011 a CPA tem
funcionado sem representação discent e, pois o Diretório Acadêmico dos Estudantes não faz a
indicação de seus representantes, apesar as inúmeras solicitações.

São atribuições da CPA/UFSJ:
 conduzir os processos de auto-avaliação da UFSJ,
 preparar o projeto de auto-avaliação institucional a se r encaminhado à Comissão Nacional de

Avaliação da Educação Superior – CONAES, submetendo-o à aprovação do Conselho
Universitário,

 determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e da instituição, em consonância
com as determinações da CONAES,

 sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área ou da instituição, compondo
assim uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, científicos e sociais da instituição e
identificando possíveis causas de problemas, bem como possibil idades e potencialidades,

 subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões setoriais, determinando
prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos e especificando a forma de composição,
o prazo de mandato e a dinâmica de funcioname nto,

 dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades,
 propor à Reitoria ações que melhorem a qualidade das atividades acadêmicas, a serem

encaminhadas às instâncias competentes,
 receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as info rmações solicitadas pela CONAES e

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP,
 convocar professores e técnico -administrativos, na forma da lei, e convidar alunos e membros da

comunidade externa para prestar informaçõe s, fornecer documentos e detalhar dados enviados,
 propor alterações nas competências da CPA/UFSJ ao Conselho Universitário.

3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS

QUADRO A.3.2 – AVALIAÇÃO FUNCIONAL DOS CONTROLES INTERNOS DA UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
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1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. x

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. x

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. x

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. x

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos p rocedimentos, das
instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

x

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades. x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades d a competência da
UJ. x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ. x

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. x

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade. x

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade
de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá -los.

x

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. x

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. x

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. x

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade. x

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar s indicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. x

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade. x

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. x

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. x

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação. X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle. X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. x
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24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. x

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível. x

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. x

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. x

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo. x

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas. x

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho. x

Análise Crítica: entendemos que ainda precisamos atuar com frente de trabalho visando a melhoria
dos atuais processos, sejam de controle, mapa de risco e comunicação. A instituição passa por um
processo de reavaliação de seus fluxos e procedimentos em função do exponencial  crescimento
dos últimos cinco anos. Reconhecemos que apresentamos prob lemas na formalização de
processos em função deste crescimento. Conforme já citado, estamos atuando  na integração de
nosso banco de dados de forma a melhorar toda a informatização que nos permitirá corrigir tais
problemas, através da implantação de sistema s informatizados de gestão integrada .

FONTE: AUDIT/PPLAN

3.3 REMUNERAÇÃO PAGA À ADMINISTRADORES
Não se Aplica

3.4 SISTEMA DE CORREIÇÃO

Os trabalhos relativos às atividades de correição na UFSJ são gerenciados e acompanhados pelo
Gabinete da Reitoria. Os prazos têm sido observados e os trabalhos realizados através de comissões
nomeadas pela Reitoria para cada tipo de processo e que são executados de acordo com os manuais
e a documentação pertinente, através da abertura de processos administrativos discip linares e
sindicância, conforme demonstrado na tabela 1 - Sindicâncias e Processos Administrativos
Disciplinares instaurados na UFSJ em 2013, no item 3.5 a seguir.

3.5 CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007
DA CGU

Em atendimento ao disposto na portaria, reconhecemos que não estamos utilizando o CGU -PAD –
Sistema de Gestão de Processos Disciplinares, por problemas operacionais de funcionamento do
sistema.
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TABELA1: SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES INSTAURADOS EM 2013

Nº Modalidade
Ato de

Nomeação Data No do Processo Objeto Situação Resultado

01 Sindicância Port. 241 01.03.2013 231220001246/2012-65
Apuração de denúncia sobre conduta de
docente

Julgado Arquivamento

02 Sindicância Port.508 09.05.2013 231220001447/2013-47
Apuração de denúncia sobre conduta de
docente

Julgado Arquivamento

03 Sindicância Port. 786 31.07.2013 231220002593/2013-92
Apuração de denúncia sobre conduta
discente

Julgado Arquivamento

04 Sindicância Port. 818 14.08.2013 231220003136/2012-19 Apuração pagamento indevido Julgado Arquivamento

05 Sindicância Port. 1.013 03.10.2013 231220003466/2013-19
Apuração de denúncia sobre
desaparecimento equipamento

Julgado Arquivamento

06 Sindicância Port. 1.101 03.10.2013
231220003373/2013-83 Apuração de irregularidade Estágio

Probatório/CAP
Em julgamento

FONTE: SECRETARIA DAS COMISSÕES
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3.6 INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DE
GOVERNANÇA E EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS
Estes indicadores estão demonstrados no item 3.2, Quadro A .3.2

4 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENÁRIA E FINANCEIRA

4.1 EXECUÇÃO DAS DESPESAS

4.1.1 Programação

QUADRO A.4.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: UFSJ Código UO: 26.285 UGO:
Grupos de Despesa Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários 1 – Pessoal e Encargos
Sociais

2 – Juros e Encargos da
Dívida

3- Outras Despesas
Correntes

DOTAÇÃO INICIAL 108.229.504,00 0,00 44.785.345,00
Suplementares 36.018.152,00 0,00 5.035.324,00

Abertos 0,00 0,00 0,00
Especiais

Reabertos 0,00 0,00 0,00
Abertos 1.210,00 0,00 0,00

Extraordinários
Reabertos 1.210,00 0,00 0,00C

R
É

D
IT

O
S

Créditos Cancelados -2.420,00 0,00 -3.421,00
Outras Operações

Dotação final 2013 (A) 144.247.656,00 0,00 49.817.248,00
Dotação final 2012(B) 117.819.442,00 0,00 32.608.936,00
Variação (B/A-1)*100 18,32 0,00 34,54

Grupos de Despesa Capital
Origem dos Créditos Orçamentários

4 – Investimentos 5 – Inversões
Financeiras

6- Amortização da
Dívida

9 - Reserva de
Contingência

DOTAÇÃO NICIAL 29.823.431,00 0,00 0,00 0,00
Suplementares 4.602.998,00 0,00 0,00 0,00

Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00
Especiais

Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00
Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00

Extraordinários
Reabertos 8.191.142,00 0,00 0,00 0,00C

R
É

D
IT

O
S

Créditos Cancelados -8.240.022,00 0,00 0,00 0,00
Outras Operações

Dotação final 2013 (A) 34.377.549,00 0,00 0,00 0,00
Dotação final 2012(B) 37.227.156,00 0,00 0,00 0,00
Variação (A/B-1)*100 - 8,29 0,00 0,00 0,00

FONTE: SIAFI GERENCIAL MAR/14

4.1.1.1 Análise Crítica

A UFSJ encerrou o exercício realizando as ações previstas e executando o orçamento dentro da
programação com compatibilidade das dotações orçamentárias em relação às necessidades de
crédito da Instituição para o c umprimento da sua programação de trabalho. Porém, torna -se
necessário informar que com o vertiginoso processo de expansão que vem culminando na
ampliação de sua estrutura física, há de se levar em consideração a necessidade de revisão dos
recursos orçamentários destinados às ações de manutenção.

A conclusão do processo de expansão com a finalização das construções necessárias, ainda não foi
totalmente concluída, em função do volume de recursos para investimentos. A UFSJ ainda necessita
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de aumento destes recursos para que possa concluir a expansão proposta e pactuada com o MEC,
bem como para projetos como o Programa Mais Médicos para o Brasil.

4.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa

De acordo com o Manual de Orientações Suplementares para a Elaboração do Relatório de Gestão
2013 v.2, as unidades que possuem apenas uma UO na sua estrutura e que essa UO não represente
outra UJ não preencherão o quadro de movimentações internas (QUADRO A.4.1.2.1 -
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA) visto que de
acordo com a Port. 175/2013-TCU "Não devem ser informadas as movimentações internas entre as
UG associadas à UJ"; por exemplo, o caso da Universidade Federal de Lavras que possui apenas
uma UO (26263), e que não exista outra UJ em seu âmbito (da UO), nesse caos não há necessidade
de a referida instituição registrar as provisões (movimentações de crédito internas) que ela realiza
para os seus campi, uma vez que são "movimentações internas entre as UG associadas à UJ".

QUADRO A.4.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA

UG Despesas Correntes
Origem da

Movimentação Concedente Recebedora

Classificação da
ação

1 – Pessoal e
Encargos

Sociais

2 – Juros e
Encargos da

Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

Concedidos - - -

Recebidos 26101 154069 12364203240050001 191.827,25

Recebidos 26101 154069 12364203282820001 799.997,00

Recebidos 26248 154069 12364203220RK0026 1.571,40

Recebidos 26255 154069 12364203220RK0031 453,91

Recebidos 26257 154069 12363203120RL0031 1.084,50

Recebidos 26260 154069 12364203220RK0031 3.491,96

Recebidos 26262 154069 12128210945720035 180,00

Recebidos 26263 154069 12364203220RK0031 10.628,97

Recebidos 26275 154069 12364203220RK0012 1.631,70

Recebidos 26276 154069 12364203220RK0051 2.989,96

Recebidos 26277 154069 12364203282820031 14.400,00

Recebidos 26282 154069 12364203220RK0031 9.401,93

Recebidos 26291 154069 12364203204870001 334.152,90

Recebidos 26291 154069 12368203020RJ0001 1.203.772,05

Recebidos 26298 154069 12368203020RJ0001 210.428,46

Recebidos 26409 154069 12363203120RL0031 1.630,00

Recebidos 36901 154069 10128201520YD0001 12.639,61

Recebidos 38101 154069 11334202920YT0001 101.060,00

UG Despesas de Capital
Origem da

Movimentação Concedente Recebedora

Classificação da
ação 4 –

Investimentos
5 – Inversões
Financeiras

6 –
Amortização

da Dívida
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Concedidos

Recebidos 26255 154069 12364203282820031 7.990.000,00

Recebidos 26260 154069 12364203282820031 1.045.454,54

Recebidos 26291 154069 12364203220GK0001 509.220,11

Recebidos 38101 154069 11334202920YT0001 11.600,00

FONTE: SIAFI GERENCIAL FEVEREIRO/2014

De acordo com o Siafi Gerencial consultado em Fevereiro/2014, a UO (26285) apenas efetuou
movimentações de crédito externas recebidas.

4.1.3 Realização da Despesa

4.1.3.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total

QUADRO A.4.1.3.1 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS -
TOTAL

Unidade Orçamentária: Código UO:  26285/154069 UGO: 26285/154069

Despesa Liquidada Despesa paga

Modalidade de Contratação 2013 2012 2013 2012
1.  Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g) 26.218.910,84 8.103.970,29 15.676.900,24 7.692.871,40

a)  Convite 30.637,29 202.542,21 29.256,42 202.542,21

b)  Tomada de Preços 20.220,75 1.456.621,19 20.220,75 1.456.621,19

c)  Concorrência 3.754.417,48 1.301.871,25 3.724.678,52 892.500,34

d)  Pregão 12.079.007,21 5.142.935,64 11.902.744,55 5.141.207,66

e)  Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

f)  Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00

g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas 10.334.628,11

0,00 0,00 0,00

2.  Contratações Diretas (h+i) 4.798.321,97 3.201.926,62 3.719.686,65 3.200.848,82

h)  Dispensa 3.294.971,08 1.730.542,80 2.342.259,27 1.729.465,00

i)  Inexigibilidade 1.503.350,89 1.471.383,82 1.377.427,38 1.471.383,82

3.  Regime de Execução Especial 43.516,40 31.966,49 43.516,40 31.966,49

j)  Suprimento de Fundos 43.516,40 31.966,49 43.516,40 31.966,49

4.  Pagamento de Pessoal (k+l) 138.091.971,84 122.933.447,27 136.586.283,17 122.930.836,27

k)  Pagamento em Folha 137.330.229,71 122.290.731,08 135.824.541,04 122.290.731,08

l)  Diárias 761.742,13 642.716,19 761.742,13 640.105,19

5.  Outros 17.815.245,82 4.014.967,35 17.642.966,00 4.005.560,65

6.  Total (1+2+3+4+5) 186.967.966,87 138.286.278,02 173.669.352,46 137.862.083,63
FONTE SIAFI GERENCIAL
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4.1.3.2 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados Diretamente pela UJ
Não se aplica

4.1.3.3 Despesa por Grupo e Elemento de Despesa – Crédito Originário – Total

QUADRO A.4.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - TOTAL

Unidade Orçamentária: Código UO: 26285/154069 UGO: 26285/154069

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

1. Despesas de Pessoal 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Vencimentos e Vantagens

fixas 100.325.923,44 83.214.538,60 100.325.923,44 83.214.538,60 99.456.645,21 83.214.538,60

Obrigações Patronais 19.233.411,35 16.433.153,56 19.233.411,35 16.433.153,56 19.002.541,70 16.433.153,56

Aposentadorias 12.653.270,97 10.195.148,31 12.653.270,97 10.195.148,31 12.442.873,40 10.195.148,31

Demais elementos do grupo 4.622.570,21 3.966.025,49 4.622.570,21 3.966.025,49 4.427.253,99 3.966.025,49

2. Juros e Encargos da Dívida

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

3. Outras Despesas Correntes

Locação de Mão de Obra 12.186.989,14 4.503.997,31 9.668.245,86 2.697.102,03 2.518.743,28 1.806.895,28 9.526.813,64 2.697.008,29

Serviços Pessoa Jurídica 9.873.830,35 8.343.878,14 5.063.980,22 5.047.323,79 4.809.850,13 3.296.554,35 4.673.548,10 5.046.245,99

Auxílio a estudantes 7.720.552,74 4.084.742,57 5.125.767,62 4.084.742,57 2.518.743,28 - 5.125.767,62 4.084.742,57
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Demais elementos do grupo 17.755.845,18 11.976.874,53 14.984.503,04 9.810.833,37 2.771.342,14 2.166.041,16 14.104.517,51 9.797.181,43

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

4. Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Obras e Instalações 17.913.217,61 16.029.272,27 3.913.307,72 1.155.886,20 13.999.909,89 14.873.386,07 3.882.187,89 746.515,29

Equipamentos e material permanente 7.961.683,28 6.889.643,25 545.644,59 1.661.258,60 7.416.038,69 5.228.384,65 530.316,66 1.661.258,60

Aquisição de imóveis 1.514.799,20 - - - 1.514.799,20 - - -

Demais elementos do grupo 1.866,00 28.363,23 1.660,00 20.265,50 206,00 8.097,73 1.660,00 20.265,50

5. Inversões Financeiras

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

6. Amortização da Dívida

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo
FONTE: SIAFI GERENCIAL
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4.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – valores
executados Diretamente pela UJ
Não se aplica

4.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação

QUADRO A.4.1.3.5 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE
MOVIMENTAÇÃO UO 26285

Despesa Liquidada Despesa paga

Modalidade de Contratação 2013 2012 2013 2012

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)        715.694,93        961.302,41        707.443,90        697.128,86

a) Convite

b) Tomada de Preços

c) Concorrência

d) Pregão 715.694,93 961.302,41 707.443,90 697.128,86

e) Concurso

f) Consulta
g) Regime Diferenciado de Contratações

Públicas

2. Contratações Diretas (h+i)     3.088.812,93        253.591,67     3.087.013,43        202.363,67

h) Dispensa 3.000.052,53 72.851,72 2.998.263,71 42.331,72

i) Inexigibilidade 88.760,40 180.739,95 88.749,72 160.031,95

3. Regime de Execução Especial - - - -

j) Suprimento de Fundos

4. Pagamento de Pessoal (k+l)        242.402,10        675.322,94        242.402,10        674.404,72

k) Pagamento em Folha - 168.120,66 - 168.120,66

l) Diárias 242.402,10 507.202,28 242.402,10 506.284,06

5. Outros     3.396.953,10        424.132,85     3.396.172,10        423.632,85

6. Total (1+2+3+4+5)     7.443.863,06     2.314.349,87     7.433.031,53     1.997.530,10
FONTE: SIAFI GERENCIAL
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4.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação

QUADRO A.4.1.3.6 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO UO 26285

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

1 – Despesas de Pessoal 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Nome 1º elemento de
despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

2 – Juros e Encargos da Dívida

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

3 – Outras Despesas Correntes

Locação de mão-de-obra  1.062.908,00      760.814,82      534.075,67          2.121,40      528.832,33      758.693,42      529.532,52      314.075,32

Serviços Pessoa Jurídica      646.759,02  2.246.279,93      580.291,97  1.088.030,17        66.467,05  1.158.249,76      580.281,29      740.902,89

Diárias      242.402,10      275.993,91      242.402,10      275.993,91 - -
     242.402,10      275.993,91

Demais elementos do grupo      829.957,83  2.036.177,78      554.925,22      664.274,56      275.032,61  1.371.903,22      550.436,34      620.724,51

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

4 – Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Equipamentos e Mat.Permanente  3.157.031,19  6.284.540,26        32.168,10      120.051,00  3.124.863,09  6.164.489,26        30.379,28        71.781,00

Aquisição de imóveis  5.500.000,00 -  5.500.000,00 - - -
 5.500.000,00

-
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Obras e Instalações      887.643,46 - - -
     887.643,46

- - -

Demais elementos do grupo

5 – Inversões Financeiras

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

6 – Amortização da Dívida

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo
FONTE SIAFI GERENCIAL
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4.1.3.7 Análise Crítica da realização da despesa

Importante informar que as razões que levaram a realizar despesas por inex igibilidade de licitação
foi o fato do grande volume de recursos recebidos e destinados à pesquisa científica e tecnológica
oriundos de órgãos de fomento, como por exemplo, a CAPES. Ressalta -se ainda que contou com
diversos programas entre eles o Pró -equipamentos que objetiva a instrumentalizar os laboratórios de
pesquisa.

Outra variável que levou a buscar amparo legal para realizar despesas por inexigibilidade foram as
importações. Nas atividades de pesquisa precisa -se observar os protocolos internaciona is que
exigem utilizar, por exemplo, determinados reagentes que em sua maioria não são produzidos no
Brasil. Cabe ainda ressaltar, que a UFSJ encontra -se em fase de consolidação do seu processo de
expansão e entre as principais metas está à ampliação dos c ursos de pós-graduação stricto sensu.
Para isso, concentrou-se esforços na montagem de laboratórios de pesquisa e em aquisições de
equipamentos, na sua maioria importados.

O acréscimo em relação a 2012 referentes às contratações por dispensa deve -se às aquisições de
duas fazendas e um terreno, comprados com base no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93. Tais
imóveis se destinam ao funcionamento dos cursos de Zootecnia e Engenharia Agronômica, no caso
das fazendas, e o terreno para a criação do curso de medic ina na UFSJ-Sede.

4.2 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU
RECURSOS
Não se aplica

4.3 MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

QUADRO A.4.3 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES UO 26285
Valores em  R$ 1,00

Restos a Pagar  Processados

Ano de
Inscrição Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2013

2012 R$ 741.014,16 R$ 735.626,70 R$ 0,00 R$ 5.387,46

2011 R$ 4.292,45 R$ 2.358,66 R$ 0,00 R$ 1.933,79

2010 R$ 3.522,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.522,70

Restos a Pagar não Processados

Ano de
Inscrição Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento

Saldo a pagar
31/12/2013

2012 R$ 36.836.936,73 R$ 30.389.031,33 R$ 160.506,04 R$ 6.287.399,36

2011 R$ 5.483.142,06 R$ 4.133.211,62 R$ 272.048,45 R$ 1.077.881,99

2010 R$ 269.606,94 R$ 247.636,07 R$ 0,00 R$ 21.970,87
FONTE SIAFI GERENCIAL

4.3.1 Análise Crítica
É importante ressaltar aqui que em função do movimento grevista dos servidores técnicos
administrativos, durante o exercício de 2012, a Universidade teve dificuldades para viabilizar a
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execução do orçamento durante o exercício. Como consequência, tivemos uma grande concentração
de processos licitatórios que ocorreram no final do exercício, aumentando o valo r dos restos a
pagar. A Universidade tem adotado o sistema de acompanhamento e monitoramento através de
encontros entre as áreas envolvidas pelo controle dos restos a pagar e as áreas demandantes,
buscando junto aos fornecedores o cumprimento de suas obrig ações. A Instituição vem tomando
medidas cabíveis comunicando e/ou autuando os fornecedores que permanecem inadimplentes com
a administração.

4.4 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE
REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TE RMO DE
COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTE OU INSTRUMENTOS
CONGÊNERES.
Não se aplica

4.5 SUPRIMENTOS DE FUNDOS

4.5.1 Suprimentos de Fundos – Despesas realizadas por meio da conta Tipo “B” e por meio do
Cartão de Crédito Corporativo

QUADRO A.4.5.1 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO “B” E POR MEIO DO

CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA )
Valores em R$ 1,00

Suprimento de Fundos

CPGFConta Tipo “B”
Saque Fatura Total (R$)Exercícios

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c)

2013 72 8.172,49 37 35.343,91 43.516,40

2012 67 9.665,37 27 24.122,39 33.787,76

2011 77 9.010,00 61 22.844,66 31.854,66
FONTE SIAFI CONTA 199962400
4.5.2 Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B”
Não se aplica

4.5.3 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)

QUADRO A.4.5.3 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR  PORTADOR
Valores em R$ 1,00

Valor
Portador CPF

Valor do
Limite

Individual Saque Fatura
Total

Código da UG 1 154069 Limite de Utilização da UG

Fábio Chaves 381 098 836 72 6.107,87 31.940,09 38.047,96

Iran Dias Borges 492 503 706 44 390,00 2.663,62 3.053,62

Eudardo Sérgio da Silva 600 876 416 15 1.674,62 740,20 2.414,82

Total Utilizado pela UG 8.172,49 35.343,91 43.516,40
FONTE: SIAFI CONTA 199962400
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4.5.4 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos

QUADRO A.4.5.4 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO “B” E CPGF)

Suprimento de Fundos

Conta Tipo “B” CPGF

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Situação Qtd.  Valor Qtd.  Valor Qtd.  Valor Qtd.  Valor Qtd.  Valor Qtd.  Valor

PC não Apresentadas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PC Aguardando
Análise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PC em Análise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PC não Aprovadas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PC Aprovadas _ _ _ _ _ _ 21 43.516,40 17 33.787,76 17 31.854,66
FONTE: DIFIN

4.5.5 Análise Crítica

Foi adotada uma política de programação de despesas de forma a reduzir os gastos com Cartão de Pagamento do Governo Federal. O acréscimo
apresentado em 2013 em relação a 2012, deve-se ao crescimento das atividades em função do processo de expansão já explicitado no decorrer deste
relatório. Percebe-se que este acréscimo não é proporcional ao crescimento institucional, o que representa uma queda nominal de gastos desta natureza.
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4.6 RENÚNCIAS SOB A GESTÃO DA UJ
Não se aplica

4.7 GESTÃO DE PRECATÓRIOS
Não se aplica

5 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS

5.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE

5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

5.1.1.1 Lotação

QUADRO A.5.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Lotação

Tipólogias dos Cargos Autorizada Efetiva

Ingressos
no

Exercício

Egressos
no

Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1321 1182 158 48

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1321 1182 158 48

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1318 1179 158 48

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 2 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício pr ovisório 1 1 0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 206 50 60 76

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 5 5 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 1532 1237 218 124
FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14.

5.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada

QUADRO A.5.1.1.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ

Tipólogias dos afastamentos

Quantidade de
Pessoas na

Situação em 31 de
Dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 1

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 1

1.2. Exercício de Função de Confiança 0

1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as le is) 0

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 30

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 2

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 11
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2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0

2.4. Para Participação em Programa de Pós -Gradução Stricto Sensu no País 17

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0

3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 0

3.2. A Pedido, a Critério da Administração 0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar

cônjuge/companheiro 0

3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 0

3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 0

4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 0

4.1. Doença em Pessoa da Família 0

4.2. Capacitação 0

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 2

5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 0

5.2. Serviço Militar 0

5.3. Atividade Política 2

5.4. Interesses Particulares 0

5.5. Mandato Classista 0

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 0

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 33
FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14.

5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho

5.1.2.1 Estrutura de Cargos e de Funções

QUADRO A.5.1.2.1 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)

Lotação

Tipólogias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas Autorizada Efetiva

Ingressos
no

Exercício

Egressos
no

Exercício

1. Cargos em Comissão 41 41 7 2

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 41 41 7 2

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 39 39 6 2

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 1 1 1 0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 1 1 0 0

1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 160 155 83 49

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 159 154 83 49

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 1 1 0 0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0
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3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 201 196 90 51
FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMI NISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14.

5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade

QUADRO A.5.1.2.2 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO
APURADA EM 31/12

Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Tipólogias do Cargo Até 30
anos

De 31 a
40 anos

De 41 a
50 anos

De 51 a
60 anos

Acima
de 60
anos

1. Provimento de Cargo Efetivo 178 485 321 215 30

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira 156 464 317 212 30

1.3. Servidores com Contratos Temporários 22 21 4 3 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 14 68 68 42 4

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 4 24 12 1

2.3. Funções Gratificadas 14 64 44 30 3

3. Totais (1+2) 192 553 389 257 34
FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14.

5.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionad a Segundo a Escolaridade

QUADRO A.5.1.2.3 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE -
SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

Tipólogias do Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de Cargo Efetivo 0 2 15 23 235 237 31 188 498

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira 0 2 15 23 235 203 28 176 497

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 34 3 12 1

2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 3 44 50 0 17 79

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 4 17 0 4 14

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 3 40 33 0 13 65

3. Totais (1+2) 0 2 15 26 279 287 31 205 577

LEGENDA

Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou
técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós -Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14.
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5.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

QUADRO A.5.1.3 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES

 Despesas Variáveis

Tipólogias/ Exercícios
 Vencimentos e

Vantagens Fixas
 Retribuições  Gratificações  Adicionais  Indenizações

 Benefícios
Assistenciais e

Previdenciários

 Demais
Despesas
Variáveis

 Despesas de
Exercícios
Anteriores

 Decisões Judiciais  Total

Membros de Poder e Agentes Políticos

2013
- - - - - - - - - -

2012
- - - - - - - - - -Exercícios

2011
- - - - - - - - - -

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão

2013 39.505.022,79 233,17 9.070.426,36 34.262.585,96 5.322.803,32 2.113.659,38 427.920,73 182.529,03 1.571,16 90.886.751,90

2012 38.741.198,22 1.908.210,24 9.808.987,63 37.689.631,77 4.645.165,39 2.194.956,56 348.642,05 360.298,83 95.700.238,89 191.397.329,58
Exercícios

2011 29.425.464,38 1.862.870,87 9.492.169,10 39.014.934,21 4.524.223,81 2.028.771,85 446.952,68 - 86.798.635,10 173.594.022,00

Servidores com Contratos Temporários

2013 2.274.487,90 - 269.486,41 98.710,58 377.093,58 - 285.055,52
- -

3.304.833,99

2012 1.696.512,62 - 208.087,77 31.012,91 240.655,03 - 88.961,10 2.031,88
-

2.267.261,31
Exercícios

2011 943.441,36 - 107.783,37 40.649,94 147.377,93 - 114.996,76 -
-

1.354.249,36

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença

2013 92.360,86 - 12.255,71 102.420,90 8.241,00 5.182,68
- - -

220.461,15

2012 480.273,89 - 118.355,45 315.773,98 40.885,00 27.550,00
-

4.737,76
-

987.576,08
Exercícios

2011 189.122,54 - 52.020,45 204.897,40 23.223,00 17.205,36
-

-
-

486.468,75
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Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial

2013
- - - - - - - - - -

2012
- - - - - - - - - -Exercícios

2011
- - - - - - - - - -

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

2013 1.997.622,31 2.767.590,71 660.533,93 559.714,23 193.983,54 166.142,36 35.293,93 11.926,88
-

6.392.807,89

2012 1.589.557,42 1.343.529,10 556.461,54 1.460.116,20 137.526,67 121.856,06 13.284,07 19.911,55
-

5.242.242,61
Exercícios

2011 1.322.704,56 1.347.427,20 528.026,37 1.501.971,00 132.735,64 87.355,94 13.692,53 -
-

4.933.913,24

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas

2013 6.223.448,46 1.136.093,31 1.649.212,46 5.780.764,64 738.126,14 424.964,03 103.887,70 28.282,17 1.577,04 16.086.355,95

2012 3.850.878,46 615.474,44 1.305.209,96 3.998.253,01 389.022,62 261.801,57 71.978,23 53.154,97 394,26 10.546.167,52
Exercícios

2011 2.967.075,11 564.345,15 1.060.339,72 3.881.756,50 380.582,69 236.661,86 95.486,90 -
-

9.186.247,93
FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A 12/02/14.
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5.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

5.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da UFSJ Segundo o Regime de
Proventos e de Aposentadoria

QUADRO A.5.1.4.1 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA
EM 31 DE DEZEMBRO

Quantidade

Regime de Proventos / Regime de
Aposentadoria

De Servidores
Aposentados até

31/12

De Aposentadorias
Iniciadas no
Exercício de
Referência

1. Integral 114 17

1.1 Voluntária 111 17

1.2 Compulsória 1 0

1.3 Invalidez Permanente 2 0

1.4 Outras 0 0

2. Proporcional 71 0

2.1 Voluntária 56 0

2.2 Compulsória 6 0

2.3 Invalidez Permanente 9 0

2.4 Outras 0 0

3. Totais (1+2) 185 17
FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14

5.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela UFSJ

QUADRO A.5.1.4.2 - INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Quantidade de Beneficiários
de Pensão

Regime de Proventos do Servidor Instituidor
Acumulada

até 31/12

Iniciada no
Exercício de
Referência

1. Aposentado 15 1

1.1. Integral 5 0

1.2. Proporcional 10 1

2. Em Atividade 22 1

3. Total (1+2) 37 2
FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14.
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5.1.5 Cadastramento no SISAC

5.1.5.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC

QUADRO A.5.1.5.1 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)

Quantidade de atos
sujeitos ao registro no

TCU
Quantidade de atos

cadastrados no SISAC

Exercícios Exercícios

Tipos de Atos 2013 2012 2013 2012
Admissão 173 82 173 82

Concessão de aposentadoria 17 16 17 16

Concessão de pensão civil 2 3 2 3

Concessão de pensão especial a ex -combatente 0 0 0 0

Concessão de reforma 0 0 0 0

Concessão de pensão militar 0 0 0 0

Alteração do fundamento legal de ato concessório 2 9 2 9

Totais 194 110 194 110

FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14. DIDEP/PROGP

5.1.5.2 Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU

QUADRO A.5.1.5.2 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)

Quantidade de atos
sujeitos à comunicação

ao TCU

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC

Exercícios Exercícios

Tipos de Atos

2013 2012 2013 2012

Desligamento 38 11 38 11

Cancelamento de concessão 0 0 0 0

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0

Totais 38 11 38 11

FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINIS TRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14. DIDEP/PROGP

5.1.5.3 Regularidade do Cadastro dos Atos no SISAC

QUADRO A.5.1.5.3 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC

Exercício de 2013Tipos de Atos

Até 30 dias
De 31 a 60

dias
De 61 a 90

dias
Mais de 90

dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Admissão 50 67 34 22
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Concessão de aposentadoria 17 0 0 0

Concessão de pensão civil 2 0 0 0

Concessão de pensão especial a ex -combatente 0 0 0 0

Concessão de reforma 0 0 0 0

Concessão de pensão militar 0 0 0 0

Alteração do fundamento legal de ato
concessório

2 0 0 0

Total 71 67 34 22

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Desligamento 0 0 0 0

Cancelamento de concessão 0 0 0 0

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14. DIDEP/PROGP

5.1.5.4 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em Meio Físico

QUADRO A.5.1.5.4 – ATOS SUJEITOS À REMESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14 DA IN TCU 55/2007)

Quantidade de atos
sujeitos ao envio ao

TCU
Quantidade de atos
enviados ao TCU

Exercícios Exercícios

Tipos de Atos 2013 2012 2013 2012
Pensões graciosas ou indenizatórias 0 0 0 0

Outros atos fora do SISAC (especificar) 0 0 0 0

Totais 0 0 0 0

FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE NO PERÍODO DE 06/02/2014 A
12/02/14.

5.1.6 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

Primeiramente, cumpre salientar que as acumulações de cargos, funções e/ou empregos públicos
são informadas diretamente pelos próprios servidores no ato de sua admissão.  Ao serem admitidos
os mesmos são informados dos di spositivos legais sobre a acumulação de cargos  e da ilegalidade
da acumulação que infrinja o estabelecido no Art. 37, incisos XVI a XVII, da Constituição Federal.
Cientes, preenchem e assinam as Declarações de Acúmulo de Cargos e Empregos.

a. Os controles internos são feitos através de abertura de Processo Administrativo para
verificar a legalidade da acumulação e a compatibilidade de carga horária.

b. Os procedimentos são adotados somente no ato da admissão, não sendo realizado nenhum
tipo de controle ou acompanhamento posterior. O sistema SIAPE somente critica acúmulos
de cargos se a acumulação se der no mesmo ente federativo. Tratando -se de outros entes
federativos, com a exceção da própria manifestação do servidor, não há outros meios para
detectar acumulações dos servidores.

c. A abertura de Processo para verificar se a acumulação é lícita é o único meio para o
acompanhamento das acumulações, o que o torna único, mas eficiente.

d.   Atualmente, não há nos quadros da Instituição servidores que acumulem cargos, funç ões
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ou empregos públicos indevidamente. Os casos existentes de acumulação estão sendo
analisados e, até a presente data, ainda não encontrada  nenhuma acumulação indevida

5.1.7 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e
Empregos Públicos

a)conforme esclarecido no item 5.1.6, até a presente data não foram emitidas notificações, pois não
há servidores em situações irregulares.
b) Não se aplica
c) Não se aplica

5.1.8 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
Sobre os indicadores gerenciais de Recursos Humanos, a Universidade Federal de São João Del Rei
(UFSJ) podemos ressaltar:

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais– As ocorrências de acidentes de trabalho na
UFSJ limitam-se ao registro por parte da área de segurança do trabalho,  que faz a abertura de um
processo a partir da declaração do servidor acidentado para futuras providências, como
investigações ou pedidos de ressarcimento por despesas médicas em virtude do agravamento de
lesões. No ano de 2013, a UFSJ teve 2(duas) ocorrên cias de acidentes de trabalho registradas.
Temos desenvolvido anualmente ações de treinamento de combate a princípio de incêndio com
extintores e na área de segurança do trabalho em laboratórios de ensino e pesquisa, aquisição de
EPI’s para todos os servidores e sistematização da forma de registro das atividades de segurança.
Em cumprimento ao Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009, e as Portarias Normativas 04 e 05, de
15 de setembro de 2009, são realizados anualmente os exames periódicos dos servidores.  Os
exames (laboratoriais de análises clínicas, mamografia, eletrocardiograma, consulta ginecológica,
oftalmológica e consulta com médico do trabalho ) visam identificar precocemente problemas de
saúde dos servidores.

Absenteísmo - No ano de 2013, ocorreram 196 afastamentos de servidores da UFSJ, num total de
125 servidores periciados, somando 6.165 dias de afastamento. Essa diferença entre o número de
servidores e o número de afastamentos se justifica devido ao fato do mesmo servidor se afastar mais
de uma vez. Das perícias realizadas em 2013, 04 foram devido a acidente em serviço ou moléstia
profissional.
Com o objetivo de reduzir o absenteísmo na UFSJ, é realizada anualmente a Campanha de
Vacinação contra a gripe. A vacinação tem o objetivo de reduzir a  probabilidade de ocorrência de
agravos e, portanto, construir um modelo que privilegia e reforça a saúde, proporcionando mais
saúde ao servidor, com a diminuição do absenteísmo e de custos diretos e indiretos gerados pela
doença e suas complicações.  Com a efetiva implantação do SIASS e funcionamento dos seus
módulos ficará possível obter dados mais precisos com relação ao absenteísmo dos servidores,
através do acesso aos dados como afastamentos relacionados à faixa etária, ao CID e ao cargo de
cada servidor, permitindo assim que atividades de promoção de saúde sejam realizadas de acordo
com a demanda específica. Atualmente, as atividades de promoção à saúde são realizadas na
Unidade SIASS de acordo a com a demanda espontânea, através do controle da pressão arterial e
glicemia dos servidores que necessitam.

Rotatividade (Turnover) – No exercício de 2013, foram redistribuídos para outras instituições
federais de ensino superior 05 (cinco) servidores do quadro técnico -administrativo e 11 (onze)
servidores do quadro de docentes. A UFSJ neste mesmo exercício recebeu de outras instituições 14
(quatorze) técnicos-administrativos e 11 (onze) docentes.
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Educação Continuada - a UFSJ apóia a educação continuada de seus servidores (docentes e
técnico-administrativos) por meio do Programa de Incentivo à Formação de Servidores (PROSER),
que é um incentivo financeiro para os servidores que estão fazendo graduação ou pós -graduação
strictu sensu  e latu sensu. Além disso, a UFSJ possui um Programa Anual de Capacitação,
oferecendo diversos cursos de capacitação aos servidores. Em 2013 a UFSJ ofereceu 34 (trinta e
quatro) cursos de capacitação dentro da instituição e 24 (vinte e quatro) cursos em outras
instituições. O número de bolsas do PROSER oferecidas em 2013 foi de 150 ( cento e cinquenta).

Satisfação e Motivação - a UFSJ desenvolve alguns programas nesta área:
a) realiza anualmente o Balcão de Saúde, onde são discutidos temas relacionados a saúde do

servidor e seu bem estar com realização de palestras, oficinas, exposições e mesas-redondas.
b) Projeto Bem Viver – promover o bem estar do servidor por meio de programas e atividades

demandados pelos mesmos.
c) Acompanhamento de servidores recém empossados
d) Acompanhamento de servidores afastados para cuidar da própria saúde, com reali zação de

visitas domiciliares, hospitalares e perícias médicas. Este acompanhamento é realizado pela
Chefe do Setor de Apoio ao Servidor, pela Assistente Social e pelos servidores do serviço
médico (médicos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem).

e) Realização anual do Projeto “Café com Você”, confraternização natalina com destaque as
atividades realizadas pela Instituição durante o ano.

f) Aos dependentes dos servidores, a UFSJ oferece Natação para iniciantes e cursos de
informática, além de convidá-los para participar de ações diversas desenvolvidas durante o ano.

Disciplina - A UFSJ possui o Sistema de Gestão de Desempenho, para avaliação de desempenho
dos técnico-administrativos, em que a disciplina configura como um item de avaliação. Sempre que
há algum conflito a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas faz reunião com o
servidor e com a chefia. No exercício de 2013 não consta registro de servidor da UFSJ que tenha
sofrido penalidade administrativa disciplinar.

Desempenho funcional - A UFSJ possui o Sistema de Gestão de Desempenho destinado aos
técnico-administrativos, além da Avaliação de Estágio Probatório. Para o Quadro de docentes a
UFSJ possui regras específicas para avaliação de desempenho no período do Estágio Probatório e
durante o exercício de suas atividades acadêmicas e/ou administrativas.

Aposentadoria versus reposição do quadro -  No exercício de 2013 a UFSJ teve 15 (quinze)
servidores aposentados. Estão sendo repostos os cargos técnicos administrativos que não foram
extintos por lei e tomando por base os Decretos 7.311 e 7312/2010.
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5.2 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

5.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão

A UFSJ não adota a terceirização de cargos que estão contemplados no Plano de Cargos (Plano de Carreira), somente de cargos extintos.

5.2.2 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para
Substituição de Terceirizados

Não houve autorização de concurso público para substituição de empregados terceirizados na UFSJ

5.2.3 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada

QUADRO A.5.2.3 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Unidade Contratante

Nome: Divisão de Prefeitura de Campus

UG/Gestão: 154069 Universidade Federal de São João del Rei CNPJ: 21.186.804/0001-05

Informações sobre os Contratos
Nível de Escolaridade

Exigido dos Trabalhadores
Contratados

Período Contratual de Execução das
Atividades Contratadas

F M S

Ano do
Contrato

Área Natureza
Identificação do

Contrato
Empresa Contratada

(CNPJ)

Início Fim P C P C P C

Sit.

2009 V O 233/2009

Gardiner-MG Segurança Ltda. (sede-
cap-cco-csl)

CNPJ: 08.562.228/0001-87 16/04/2009 01/04/2014 76 76
- - - - P

2010 L O 424/2010
Máxima Serviços e Obras Ltda. (sede)

CNPJ:  08.764.312/0001-83 31/08/2010 30/08/2014 61 76 - - - - P

2011 L O 049/2011
Máxima Serviços e Obras Ltda.  (csl)

CNPJ:  08.764.312/0001-83 20/04/2011 19/04/2014 4 4 - - - - P
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2011 L O 185/2011

ADSERTE – Administração e
Terceirização de Mão de Obra Ltda.

CNPJ: 08.139.629/0001-29 (cco) 01/05/2011 30/04/2014 11 11 - - - - P

2011 L O 188/2011

ADSERTE – Administração e
Terceirização de Mão de Obra Ltda.

CNPJ: 08.139.629/0001-29 (cap) 20/04/2011 19/04/2014 9 9 - - - - P

2012 V O 627/2012
Gardiner-MG Segurança Ltda.

CNPJ: 08.562.228/0001-87 (csl) 01/10/2012 15/04/2014 - - 2 2 - - P

2013 L O 002/2013
Remember Serviços e Limpezas Ltda.
CNPJ: 23.271.471/0001-30 (fortim) 15/01/2013 14/01/2015 1 1 - - - - P

2013 L O 85/2013
Remember Serviços e Limpezas Ltda.

CNPJ: 23.271.471/0001-30 (csl) 13/05/2013 12/05/2014 5 5 - - - - A
Observações:

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
FONTE: DIPRE

5.2.4 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

QUADRO A.5.2.4 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Unidade Contratante

Nome: Divisão de Prefeitura de Campus

UG/Gestão: 154069 Universidade Federal de São João del Rei CNPJ: 21.186.804/0001-05

Informações sobre os Contratos
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores

Contratados
Ano do

Contrato
Área Natureza

Identificação
do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades

Contratadas F M S

Sit.
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Início Fim P C P C P C

2010 2 O 423/2010
Máxima Serviços e Obras Ltda.

CNPJ:  08.764.312/0001-83 31/08/10 28/02/2013 4 5 - - - - E

2010 9 O 425/2010
Máxima Serviços e Obras Ltda.

CNPJ:  08.764.312/0001-83 31/08/10 31/08/2014 38 48 - - - - P

2011 2 O 050/2011

Rio Minas Terceirização e
Administração de Serviços Ltda.

CNPJ: 08.491.163/0001-26 20/04/2011 19/04/2013 2 2 - - - - E

2011 9 O 051/2011

Rio Minas Terceirização e
Administração de Serviços Ltda.

CNPJ: 08.491.163/0001-26 20/04/2011 19/04/2014 3 3 - - - - P

2011 2 O 186/2011

Garra Serviços Terceirizados em
Portaria Ltda.

CNPJ: 12.836.924/0001-01 01/05/11 30/04/2013 3 3 - - - - E

2011 9 O 187/2011

Conservadora Íntegra
Administração e Serviços Ltda.

CNPJ: 09.434.186/0001-61 01/05/11 30/04/2013 4 4 - - - - P

2011 9 O 189/2011

ADSERTE – Administração e
Terceirização de Mão de Obra

Ltda.
CNPJ: 08.139.629/0001-29 01/05/11 30/04/2013 4 4 - - - - P

2011 2 O 190/2011

Garra Serviços Terceirizados em
Portaria Ltda.

CNPJ: 12.836.924/0001-01 01/05/11 30/04/2013 3 3 - - - - E

2011 4 O 573/2011

GESTSERVI – Gestão e
Terceirização de Mão de Obra

Ltda.
CNPJ: 13.892.384/0001-46 01/11/11 31/10/2014 1 1 - - - - P

2012 2 O 117/2012

Conservadora Íntegra
Administração e Serviços Ltda.

CNPJ: 09.434.186/0001-61 14/05/2012 13/07/2013 1 1 - - - - E

2013 12 O 001/2013

GESTSERVI – Gestão e
Terceirização de Mão de Obra

Ltda.
CNPJ: 13.892.384/0001-46 01/02/2013 31/01/2015 1 1 - - - - P
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2013 9 O 068/2013

GESTSERVI – Gestão e
Terceirização de Mão de Obra

Ltda.
CNPJ: 13.892.384/0001-46 01/02/2013 31/01/2015 1 1 - - - - P

2013 9 O 067/2013

ADSERTE – Administração e
Terceirização de Mão de Obra

Ltda.
CNPJ: 08.139.629/0001-29 22/04/2013 21/04/2014 8 8 - - - - A

2013 9 O 087/2013

GESTSERVI – Gestão e
Terceirização de Mão de Obra

Ltda.
CNPJ: 13.892.384/0001-46 02/05/2013 01/05/2014 4 4 - - - - A

2013 9 O 092/2013

GESTSERVI – Gestão e
Terceirização de Mão de Obra

Ltda.
CNPJ: 13.892.384/0001-46 02/05/2013 01/05/2014 4 4 - - - - A

2013 2 O 128/2013

ADSERTE – Administração e
Terceirização de Mão de Obra

Ltda.
CNPJ: 08.139.629/0001-29 04/07/2013 03/07/2014 3 3 - - - - A

2013 2 O 36/2013 10394080/0001-60 01/03/13 28/02/14 8 8 E

2013 5 O 011/2013 23.271.471/0001-30 15.01.2013 14.01.2015 - - 45 44 - - P
2012 5

0 643/2012 25.672.809/0001-90 15.10.2012 14.10.2014 - - 21 21 - - P
2013 5 O 126/2013 14.241.107/0001-36 17.06.2013 16.06.2013 - - 38 38 - - A
2013 5 O 013/2013 23.271.471/001-30 18.01.2013 17.01.2015 - - 08 08 - - P
2013 5 O 009/2013 14.241.107/0001-36 16.01.2013 15.01.2015 - - 10 10 - - P
2013 5 O 012/2013 05.118.764/0001-08 15.01.2013 14.01.2015 - - 12 12 - - P

LEGENDA Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Área: Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

1.  Segurança; Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

2.  Transportes; Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

3.  Informática;
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4.  Copeiragem;

5.  Recepção;

6.  Reprografia;

7.  Telecomunicações;

8. Manutenção de bens móveis

9. Manutenção de bens imóveis

10. Brigadistas

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes

12. Outras
FONTE: DIDEP E DIPRE
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5.2.5  Análise Crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4

De modo geral, a UFSJ, durante o ano de 2013, teve dificuldades com as empresas terceirizadas da
área de serviços de recepcionista, tais como: atrasos no pagamento mensal dos funcionários,
incluindo benefícios e salários. Além disso, houve atrasos no repasse de recursos financeiros para
pagamento das empresas por parte do Governo Federal. O mesmo ocorreu com as empresas de
terceirizadas de limpeza e vigilância.

5.2.6 Composição do Quadro de Estagiários
A UFSJ em 2013 não contou em sua força de trabalho com estagiários.

6 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

6.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRA TADOS DE
TERCEIROS

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada

A Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos é tratada pelos
Órgãos Colegiados Superiores, os quais homologaram as seguintes r esoluções:

- Resolução 003, 21/02/00 – Utilização de Veículos – Conselho Diretor;

- Resolução 003, de 28/02/00 – Disciplina utilização de ônibus e micro -ônibus – Conselho
Universitário;

- Resolução 004, de 28/03/05 – Veículos – Altera Res. 003/2000 – Conselho Diretor;

- Resolução 013, de 29/12/08 – Normas para utilização do ônibus e microônibus – Conselho
Diretor.

O uso de veículos de transporte terrestre é essencial para a execução das atividades da UFSJ, pois a
sede e os campi fora de sede da Universidade estão localizados em cidade distintas além das
necessidades de intercâmbio com outras universidades, para palestras, cursos, eventos acadêmicos e
administrativos.

A frota é composta por 58 veículos oficiais, conforme o quadro a seguir:

QUADRO 5  FROTA DE VEÍCULOS

VEÍCULOS UFSJ 2013
PLACA MARCA MODELO COMB. Fabricação Modelo

SEDE ADMINISTRATIVA - São João del Rei
MOTOCICLETAS

HKB 6433 Honda Moto CG 125 FAN Gasolina 2008 2008

GSU 0629* Yamaha Moto RD 125 Gasolina 1987 1987

CARROS DE PASSEIO
GMF 7261 Chevrolet Cruze Total Flex 2013 2013

GMF 7194 VW Spacefox Total Flex 2012 2013

GMF 7195 VW Spacefox Total Flex 2012 2013

GMF 7196 VW Spacefox Total Flex 2012 2013

GMF 7197 VW Spacefox Total Flex 2012 2013

GMF 7198 VW Spacefox Total Flex 2012 2013

GMF 7199 VW Spacefox Total Flex 2012 2013

GMF 7200 VW Spacefox Total Flex 2012 2013
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GMF 7348 Ford Fiesta Total Flex 2012 2013

GMF 7349 Ford Fiesta Total Flex 2013 2013

GMF 5186 Chevrolet Astra Sedan Total Flex 2007 2007

AQM 6319 Fiat Doblo Total Flex 2008 2009

GMF 6356 Fiat Linea HXL 1.9 Total Flex 2010 2010

GMF 4912* VW Gol 1.6 Total Flex 2006 2006

AQJ 4967 VW Parati 1.6 Total Flex 2008 2009

AQJ 4964 VW Parati 1.6 Total Flex 2008 2009

GMF 5354 VW Parati 1.6 Total Flex 2007 2008

HMN 8995 VW Parati 1.6 Total Flex 2008 2009

GMF 4357* VW Santana 2.0 Gasolina 2003 2004

HNT 5146 Renault Logan Exp 16 Total Flex 2010 2011

HNT 5147 Renault Logan Exp 16 Total Flex 2010 2011
GMF 7347 Ford Fiesta Total Flex 2013 2013

GMF 3055* VW Parati 1.6 Gasolina 1999 2000

UTILITÁRIOS
GMF 7260 Chevrolet S10 Gasolina 2012 2013

JED 5842 Ford F1000  D/3.9 Diesel 1991 1991

JFO 5942 Chevrolet D20/Luxe 4.0 Diesel 1996 1996

FURGÃO
GMF 6801 Reanult Kgoo Express Total Flex 2011 2012

VANS
GMF 6287 Peugeot Boxer Jaedi Tui Diesel 2009 2010

GMF 6057 Peugeot Boxer Revesca Diesel 2008 2009

MICRO-ONIBUS
GMF 7343 Agrale Masca GR MICRO Diesel 2013 2013

GMF 5659 Agrale Microônibus Diesel 2008 2008

ONIBUS
GMF 7344 Volvo Masca ROMA ON Diesel 2013 2013

GMF 7479 Volvo Viaggio R Diesel 2012 2012

GMF 7394 Volvo Masca ROMA ON Diesel 2013 2013

GMF 5460 Volvo Busscar Vis Bus Diesel 2007 2008

GMF 5876 Agrale Onibus Telecentro Diesel 2008 2008

CAMINHÃO

GMF 7395 VW 8.150 Diesel 2013 2013

GMF 5554 VW 8.15E - Deliver Diesel 2008 2008

CAMPUS ALTO PARAOPEBA - OURO BRANCO
CARROS DE PASSEIO

GMF 7222 VW Spacefox Total Flex 2012 2013

GMF 5634 VW Parati 1.6 Total Flex 2008 2008

HNT 5148 Renault Logan Exp 16 Total Flex 2010 2011

NLH 8403 Renault Logan Exp 16 Total Flex 2009 2009
UTILITÁRIOS

GNF 6410 Ford Ranger Diesel 2010 2011

VAN

GMF 3999 Mercedes Benz Sprinter 312 Diesel 2001 2002
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CAMPUS CENTRO OESTE “Dona Lindu” - DIVINÓPOLIS
CARROS DE PASSEIO

GMF 7223 VW Spacefox Total Flex 2012 2013

GMF 7346 Ford Fiesta Total Flex 2013 2013

GMF 5382* VW Gol 1.6 Total Flex 2008 2008

GMF7109 Fiat Siena Total Flex 2012 2013

NLH 8363 Renault Logan Exp 16 Total Flex 2009 2009

MICRO-ÕNIBUS

GMF 7345 Agrale Masca GR MICRO Diesel 2013 2013

UTILITÁRIOS

GMF 6776 Ducato M Bus Fiat Diesel 2011 2012

CAMPUS SETE LAGOAS - SETE LAGOAS
CARROS DE PASSEIO

GMF 7201 VW Spacefox Total Flex 2012 2013

HNT 5150 Renault Logan Exp 16 Total Flex 2010 2011

GMF 4780* VW Gol 1.6 Total Flex 2006 2006

ONIBUS
HLF 7879 VW Marco Polo Diesel 2011 2011

FURGÃO

GMF 1802* VW Kombi Gasolina 1997 1998
FONTE: DIPRE *Veículo alienado no exercício de 2013

A quilometragem total rodada pelos veículos da UFSJ foi de 1.175.127 no exercício de 2013,
conforme segue a seguir:

QUADRO 6 QUILOMETRAGEM RODADA VEÍCULOS  ANO 2013

LOCALIZAÇÃO E TIPOS DE VEÍCULOS Km rodados

SEDE ADMINISTRATIVA - São João del Rei
MOTOCICLETAS 2.254
CARROS DE PASSEIO 489.471
UTILITÁRIOS + FURGÃO 42.798
VANS 77.347
MICRO-ONIBUS 34.280
ONIBUS 67.847
CAMINHÃO 29.100

CAMPUS ALTO PARAOPEBA - OURO BRANCO
CARROS DE PASSEIO 55.245

UTILITÁRIO 21.775

VAN 6.943

CAMPUS CENTRO OESTE “Dona Lindu” - DIVINÓPOLIS

CARROS DE PASSEIO 159.651

VAN 39.120

MICRO-ÔNIBUS 13.125

CAMPUS SETE LAGOAS - SETE LAGOAS
CARROS DE PASSEIO 113.584
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ÔNIBUS 22.617
 FONTE: DIPRE

A média total de idade da frota total é de 5,4 anos. A distribuição de idade dos veículos por tipo e
localização se dá da seguinte forma:

QUADRO 7 IDADE DOS VEÍCULOS

LOCALIZAÇÃO E TIPOS DE VEÍCULOS
Média de idade

(anos)

SEDE ADMINISTRATIVA - São João del Rei
MOTOCICLETAS 16,5
CARROS DE PASSEIO 4,5
UTILITÁRIOS 14,3
FURGÃO 3
VANS 5,5
MICRO-ONIBUS 3,5
ONIBUS 3,4
CAMINHÃO 3,5

CAMPUS ALTO PARAOPEBA - OURO BRANCO
CARROS DE PASSEIO 4,3

UTILITÁRIOS 4

VAN 13

CAMPUS CENTRO OESTE “Dona Lindu” - DIVINÓPOLIS
CARROS DE PASSEIO 3,2

MICRO-ONIBUS 1

UTILITÁRIOS 3

CAMPUS SETE LAGOAS - SETE LAGOAS
CARROS DE PASSEIO 4,7

FURGÃO 17

ONIBUS 4,7

          FONTE: DIPRE

Os servidores da UFSJ, lotados na Divis ão de Prefeitura de Campus e Setor de Transporte são os
responsáveis pela administração da manutenção da frota , combustíveis e Seguros de todos os tipos .
Esta atribuição é dividida com outras cabíveis à Divisão citada . O Setor de transporte,
especificamente, contou durante o exercício de 2013 com um servidor efetivo e um terceirizado.
Quanto aos demais custos, seguem abaixo as informações.

QUADRO 8 CUSTOS VEÍCULOS

ITEM VALOR

Combustíveis R$ 369.930,70

Serviços de manutenção (preventiva e corretiva) R$ 79.421,14

Peças R$ 96.726,05

Seguro obrigatório R$ 7.135,64

Seguro total (não obrigatório) R$ 35.449,00
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   FONTE: DIPRE

O plano de substituição da frota implantado pela UFSJ visa estabelecer o mínimo de segurança
necessária aos usuários e motoristas do transporte. A substituição é avaliada por Comissão montada
estritamente para este fim e é planejada levando em consideração a quilometragem individual de
cada veículo e o custo do quilômetro rodado, o ano de fabricação e sua fi nalidade (variável de
acordo com o tipo de veículo). É considerada, também, a disponibilidade orçamentária para
verificação de possíveis substitutos, haja vista que a frota é substituída progressivamente em ordem
decrescente de necessidade, após análise do s itens avaliativos citados.

Em meados do fim do exercício de 2012 foi feita a aquisição de um número considerável de
veículos, entregues no exercício 2013, no intuito de aumentar a frota e substituir alguns veículos já
desgastados pelo uso. A avaliação do s veículos substituídos foi feita por comissão específica e
ocasionou em exclusão da frota, por meio de doação de 7 veículos.

As solicitações de transporte da UFSJ necessitam ser atendidas de modo contínuo, intenso e em
horários variados, observa-se que o custo do quilômetro rodado com veículo próprio é inferior ao
quilômetro rodado locado. Contudo, há uso concomitante de transporte terceirizado, tendo em vista
que a UFSJ não dispõe de veículos suficientes para atender simultaneamente várias solicitações n os
momentos de pico de atendimento. Sendo assim, a UFSJ adota os dois tipos de escolha: aquisição e
locação.

 Como estrutura de controle para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de
transporte foi criado em 2012 o Setor de Transporte.  O intuito dessa criação é o controle mais
profundo do serviço de transporte, adotando critérios que aperfeiçoem o controle interno já
existente antes da criação do setor.

Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros
O uso de serviços terceirizados de transporte da UFSJ iniciou pelo aumento da demanda de
transporte coletivo das atividades vinculadas diretamente ao ensino. Visto que a Universidade não
era detentora de veículos que comportassem tais viagens simultaneamente, foi adotada a
terceirização de parte dos serviços de transporte coletivo.

Com esta experiência foi possível avaliar a diferença de custos entre o transporte com veículos da
frota interna e o terceirizado, optando -se, em 2013 pelo uso dos dois tipos.

A Gilsontur Transporte e Turismo Ltda., CNPJ42821504/0001 -12 é a empresa contratada para a
prestação do serviço de transporte  contratada por meio do Pregão Presencial nº 135/2012,  do tipo
Menor Preço, Processo nº 23122003204/2012-65. Contrato 740/2012, com vigência de 01/01/13 a
31/12/13, valor estimado de R$ 316.000,00, somando valor original e aditivo do contrato. Foi
utilizado o montante de R$ 310.310,16, referente ao contrato supracitado juntamente com seu termo
aditivo.

A legislação que regula a constituição  e a forma de utilização da frota de veículos  foi a Resolução
013, de 29/12/08 – Normas para utilização do ônibus e microônibus.

O uso de veículos terceirizados coletivos é de suma importância, visto que a UFSJ atende uma
demanda esporádica de uso de veíc ulos para as atividades fim e meio diferente da possibilidade de
oferta dos serviços.

Há uso de transporte coletivo terceirizado, tendo em vista a  não disponibilidade de veículos
suficientes para atender simultaneamente várias solicitações.
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Não existem veículos cedidos pela terceirizada exclusivamente para atendimento à UFSJ. Pelo
contrato, à medida que são necessitados os serviços pela UFSJ, a empresa contratada deve
apresentar um veículo de transporte coletivo que se enquadre dentro das Normas vigente s de
Segurança, com menos de 10 anos de uso que esteja com as revisões preventivas totalmente em dia.

Uma vez  que não existem veículos dispostos exclusivamente para a UFSJ, cabe informar que o
total de quilômetros rodados pelos veículos terceirizados de transporte coletivo no ano de 2013 foi
de 96.971,9 quilômetros.

A Idade média anual dos veículos terceirizados de transporte coletivo deve ser  inferior a 10 anos.

Os custos associados à manutenção da frota estão incluídos no contrato firmado.

Estrutura de controle para assegurar a prestação do serviço de transporte é através de visitas
frequentes à garagem da Empresa Contratada e ao local de embarque dos passageiros a fim de
verificação das condições do veículo disponibilizado. Também é verificado o camp o “Observações”
da Ordem de Circulação, onde o responsável pela viagem (solicitante) lança eventuais problemas
encontrados, para que as providências sejam tomadas a fim sanar as anormalidades.

6.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

6.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

QUADRO A.6.2.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
EXERCÍCIO

2013
EXERCÍCIO

2012

MG

SÃO JOÃO DEL REI 5 5

DIVINÓPOLIS 1 1

OURO BRANCO 1 1

BRASIL

SETE LAGOAS 1 1

Subtotal Brasil 8 8

A UFSJ  não possui imóveis no exterior - -
EXTERIOR

- -

Subtotal Exterior - -

Total (Brasil + Exterior) 8 8
   FONTE: DIMAP
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6.2.2 Discriminação dos Bens Imóveis sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional

QUADRO A.6.2.2 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ, EXCETO IMÓVEL
FUNCIONAL

VALOR DO IMÓVEL DESPESA NO EXERCÍCIO

UG RIP
REGIM

E
ESTADO DE

CONSERVAÇÃO
Valor

Histórico
Data da

avaliação
Valor

Reavaliado
Com

Reformas
Com

Manutenção

154069 5249.00027.500-2

21

3

22/03/2013

84.165.327,32

154069 5249.00028.500-8

21

3

20/03/2013

72.776.020,57

154069 5249.00029.500-3

21

3

20/03/2013

1.654.227,13

154069 5249.00046.500-6

21

3

20/03/2013

8.482.891,64

154069 4917.00003.500-2

7

3

20/03/2013

38.997.414,13

154069 5343.00036.500-9

7

3

20/03/2013

41.943.514,12

154069 4445.00012.500-5

21

3

20/03/2013

34.803.242,71

154069 5249.00057.500-6

7

3

20/03/2013

323.311.566,85

Total - -
FONTE: DIMAP
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Análise Crítica: Todos os imóveis da UFSJ foram lançados  no Sistema de Patrimônio da União -
SPIUNet com as devidas atualizações em 20/03/2013 sendo que a próxima reavaliação será
realizada somente em 2015 conforme as normas vigentes. Quanto à questão cartorial, estamos
envidando esforços para liberação do alva rá junto ao Corpo de Bombeiros, por meio de
agendamento de reunião com o Comandante do Pelotão para requerimento do pedido de reunião
técnica. Tentaremos viabilizar uma vistoria parcial para liberação das edificações isoladamente,
prédio a prédio, à medida que possa serem sanadas as irregularidades de cada um.  Após essa etapa,
daremos entrada junto à Prefeitura Municipal para regularização do "habite -se" e posteriormente
ajustaremos a situação cartorial dos imóveis da Universidade Federal de São João Del R ei.

6.2.3 Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ
Sem conteúdo

6.3 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS LOCADOS  DE TERCEIROS
Sem conteúdo

7 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO
CONHECIMENTO

7.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ O (TI)

QUADRO A.7.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quesitos a serem avaliados

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:

X Aprovou e publicou plano estratégico institu cional, que está em vigor.

X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.

X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.

X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e
ao uso corporativos de TI.

aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco n a
obtenção de resultados de negócio institucional.

aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.

aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.

aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de
resultado de negócio institucional.

aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais,
regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.

X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.

X Designou representantes de todas as áreas relevantes par a o negócio institucional para compor o Comitê de TI.

X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:

X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.

X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.

X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013.

Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.

Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.

X Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar  os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos
respectivos controles.

X Os indicadores e metas de TI são monitorados.
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Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões aX

respeito quando as metas de resultado não são atingidas.

Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2013, por iniciativa da
própria instituição:

Auditoria de governança de TI.

Auditoria de sistemas de informação.

Auditoria de segurança da informação.

Auditoria de contratos de TI.

Auditoria de dados.

Outra(s). Qual(is)? _______________________________________________ ______________________________

X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013.

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:

X A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.

A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.

X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.

A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.

X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.

X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).

O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.

X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.

O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.

X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.

O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:

Os principais processos de negócio da ins tituição foram identificados e mapeados.

X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.

X Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que  dá
suporte ao respectivo processo de negócio.

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes
processos corporativos:

Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).

Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou classificação
sigilosa).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os ob jetivos de disponibilidade,
integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gestão dos incidentes de segurança da informação.

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre

( 4 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.

( 4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.

( 4 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de res ultados do contrato.

( 4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.

( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em
contrato.
( 3 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais
(protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): ( assinale apenas uma das opções abaixo)
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O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.

Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.

A instituição a publicará em 2014, sem incluir serviços mediados por TI (e -Gov).

A instituição a publicará em 2014 e incluirá serviços mediados por TI (e -Gov).

X A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e -Gov).

A instituição já a publicou e incluiu ser viços mediados por TI (e-Gov).

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e -Gov?

Entre 1 e 40%.

Entre 41 e 60%.

Acima de 60%.

X Não oferece serviços de governo eletrônico (e -Gov).

Comentários

De forma a complementar as informações prestadas, seguem pontos importantes referentes a alguns itens do Quadro A.7.1:
Item 3: Não houve auditoria formal em 2013, mas o órgão gestor de TI da instituição (NTINF - Núcleo de Tecnologia da Informação)
possui condições de auditar os dados nos sistemas de informação institucionais.

Item 4: O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da UFSJ está sendo construído por uma comissão, composta por membros
oriundos de diversas áreas de negócio da instituição, criada especialmente para essa finalidade. Essa comissão realiza o trabalho de
elaboração do PDTI em conjunto com o NTINF e o comitê de TI da instituição (COINF - Comissão de Informática). O prazo previsto
para a aprovação preliminar do PDTI é final do primeiro s emestre de 2014.

Item 5:Os principais processos de negócio da instituição começaram a ser mapeados no final de 2013 para implantação do novo sistema
(SIG-UFRN).

Item 6: A UFSJ possui sistema de inventário dos ativos de informação (hardware), porém, não houve publicação formal desse
inventário.
Com relação à gestão dos incidentes de segurança da informação, a instituição conta com a RNP, que possui um Centro de Resposta a
Incidentes de Segurança (CSIRT), responsável por monitorar os incidentes advindos da  UFSJ por meio da internet (tráfego externo).
Porém, não há processo corporativo implementado e aprovado formalmente.

FONTE: NTINF
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8 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

8.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

QUADRO A.8.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Aspectos sobre a gestão
ambiental

Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios
de sustentabilidade ambiental em
suas licitações que levem em
consideração os processos de
extração ou fabricação, utilização
e descarte dos produtos e matérias
primas. x
· Se houver concordância com
a afirmação acima, quais critérios
de sustentabilidade ambiental
foram aplicados?

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/ 12/2009: Comprovante de Registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado
de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009 /// Projeto de
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, nos termos da Resolução nº
307, de 05/07/2012, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e §
3º do art. 4º da IN nº 01/10 da SLTI,

2. Em uma análise das
aquisições dos últimos cinco
anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo
de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo
reciclável. x
3. A aquisição de produtos pela
unidade é feita dando-se
preferência àqueles fabricados
por fonte não poluidora bem
como por materiais que não
prejudicam a natureza (ex.
produtos de limpeza
biodegradáveis). x
4. Nos procedimentos
licitatórios realizados pela
unidade, tem sido considerada a
existência de certificação
ambiental por parte das empresas
participantes e produtoras (ex:
ISO), como critério avaliativo ou
mesmo condição na aquisição de
produtos e serviços. x
· Se houver concordância com
a afirmação acima, qual
certificação ambiental tem sido
considerada nesses
procedimentos?

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009: Comprovante de Registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, aco mpanhado do respectivo Certificado
de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009 /// Projeto de
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, nos termos da Resoluç ão nº
307, de 05/07/2012, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e §
3º do art. 4º da IN nº 01/10 da SLTI, Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia – ENCE - classificação energética A.
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5. No último exercício, a
unidade adquiriu bens/produt os
que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas,
lâmpadas econômicas). x
· Se houver concordância com
a afirmação acima, qual o
impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de
água e energia?
6. No último exercício, a
unidade adquiriu bens/produtos
reciclados (ex: papel reciclado).

x
· Se houver concordância com
a afirmação acima, quais foram
os produtos adquiridos? Papel A4 Reciclado
7. No último exercício, a
instituição adquiriu veículos
automotores mais eficientes e
menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos. x
· Se houver concordância com
a afirmação acima, este critério
específico utilizado foi incluído
no procedimento licitatório? Sim (  x  ) Não (    )
8. Existe uma preferência pela
aquisição de bens/produtos
passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga). x
· Se houver concordância com
a afirmação acima, como essa
preferência tem sido manifestada
nos procedimentos licitatórios? Processos lcitatórios específicos para Recarga de cartuchos e toner
9. Para a aquisição de bens e
produtos são levados em conta os
aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens e produtos . x
10. Os projetos básicos ou
executivos, na contratação de
obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à
economia da manutenção e
operacionalização da edificação,
à redução do consumo de energia
e água e à utilização de
tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental. x
11. Na unidade ocorre separação
dos resíduos recicláveis
descartados, bem como sua
destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006. x
12. Nos últimos exercícios, a UJ
promoveu campanhas entre os
servidores visando a diminuir o
consumo de água e energia
elétrica.
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· Se houver concordância com
a afirmação acima, como se
procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações
oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ
promoveu campanhas de
conscientização da necessidade
de proteção do meio ambiente e
preservação de recursos naturais
voltadas para os seus servidores.
· Se houver concordância com
a afirmação acima, como se
procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações
oficiais, etc.)?
Considerações Gerais:

LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2)  Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua

minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4)  Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua

maioria
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

FONTE: DIMAP

8.2 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

QUADRO A.8.2 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

Adesão a Programas de Sustentabilidade

Nome do Programa Ano de Adesão Resultados

Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) 2013 Redução consumo de copos descartá veis

Quantidade Valor

Exercícios
Recurso

Consumido
2013 2012 2011 2013 2012 2011

Papel
3480 (pcts com

500 folhas)
2991 (pcts com
500 folhas)

2562 (pcts com
500 folhas) 30.392,13 25.646,86 22.317,44

Água
Energia
Elétrica

Total 30.392,13 25.646,86 22.317,44
FONTE: DIMAP
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9 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

9.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES  EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU

Sem conteúdo.

9.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO OCI

9.2.1 Recomendações do órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

QUADRO A.9.2.1 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 201209871 1.1.1.2 Of. n°1870/2013/CGUMG/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 01 (Constatação 002)

Descrição da Recomendação:
Contextualizar no PAINT/2013 a relevância da ação selecionada em rel ação à Entidade nos termos do Programa
de Desenvolvimento Institucional, PPA, Proposta Orçamentária Anual, histórico das despesas, trabalhos de
auditoria previamente realizados (pela própria AUDINT, pela CGU e/ou TCU) e Programas/Ações sob
responsabilidade da Unidade Jurisdicionada, conforme disposto no art. 2° da IN/SFC n° 07/2006.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Auditoria Interna 1734
Síntese da Providência Adotada

A Unidade de Auditoria vem buscando se aprimor ar no sentido de obter junto a Pró -Reitoria de Planejamento
maiores informações relativas a metas físicas e financeiras para os principais Programas/Ações executados na
entidade, bem como os objetivos e metas previstos no Programa de Desenvolvimento Instit ucional para fins de
contextualizar o que será planejado no PAINT. A AUDIT está envidando esforços para obter grande parte
dessas informações por ocasião da elaboração do Relatório de Gestão.

Cabe destacar, ainda, que em relação aos trabalhos realizados p ela CGU, por ocasião da Auditoria Anual de
Contas no exercício de 2011, constavam pendências no Setor de Patrimônio e, nesse sentido, a AUDIT planejou
uma ação no PAINT/2013 com intuito de monitorar essas pendências.

Síntese dos Resultados Obtidos

As providências foram adotadas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 201209871 1.1.1.3 Of. n°1870/2013/CGUMG/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 01 (Constatação 003)
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Descrição da Recomendação:
Adequar o PAINT-2013 quanto aos seguintes aspectos:
-Ação n° 4: incluir a avaliação da gestão do uso dos CPGF, nos termos das alíneas `a`  a  `c`;
-Ação n° 5: dar ênfase para Fundações de Apoio e outras entidades privadas sem fins lucrativos.
-Ação n° 6: explicitar os aspectos relacionados à Tomada de Contas Especial bem como a qualidade e
completude das informações lançadas no SICONV; e
-Ação n° 15: necessário incluir os “Bens de Uso Especial” nos termos das alíneas `a` e `g`.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Auditoria Interna 1734
Síntese da Providência Adotada

A recomendação de adequar o conteúdo do PAINT, com a inserção mais detalhes sobre os temas propostos no
Ofício n° 32595/DSEDU I/DS/SFC/CGU -PR foi acatada pela Auditoria Inter na com reformulação das ações
04; 05; 06 e 15, onde foram incluídos no item escopo o conteúdo do anexo I, do referido Ofício. As alterações
foram encaminhadas, por via eletrônica, à Controladoria -Geral da União para prévia análise. Sendo
encaminhada mensagem da CGU, datada de 31 de janeiro de 2013, certificando que as alterações estavam de
acordo com as recomendações propostas no Relatório n° 201209871.
Síntese dos Resultados Obtidos

As providências foram adotadas com a inserção do conteúdo do Ofício n° 3 2595/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 201211353 1.1.1.7 Of. n° 2461/2013/CGUMG/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 01 (Constatação 013)

Descrição da Recomendação:
Recomendar ao Conselho de Administração a proposição de normativo interno, em consonância à IN SFC n°
01/2001 e em consonância aos Acórdãos TCU n° 577/2010 e 1481/2012, ambos do Plenário, objetivando vedar
a participação dos auditores internos em atividades características da gestão, de forma a garantir o não
comprometimento e/ou prejuízo da independência dos trabalhos de auditoria, bem como estabeleça a
obrigatoriedade de os departamentos da Instituição apresentarem as informações solicitadas pelo órgão/unidade
de controle interno, de forma tempestiva e completa.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Auditoria Interna 1734
Síntese da Providência Adotada

Em atendimento à recomendação foi encaminhada proposta de alteração no Regimento Interno da Auditoria
Interna ao Conselho Universitário. A Resolução CONSU n° 007, de 25 de fevereiro de 2013, acatou as
sugestões da Controladoria-Geral da União com a inserção de duas emendas no Regimento Interno da AUDIT
com o intuito de vedar a participação dos integrantes da Auditoria Interna em atividades características da
gestão (parágrafo único do art. 6°), bem como estabeleceu obrigatoriedade de apresentação de informações à
Unidade de Auditoria Interna de forma tempestiva e completa (artigo 11 -A).
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Síntese dos Resultados Obtidos

As providências foram adotadas integralmente com al teração do Regimento da Auditoria
Interna.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

As providências foram adotadas sem dificuldades.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 DE n° 00210.001062/2012-13 2.1.1.4 Ofício n°
14028/2013/DSEDU/DS/SFC/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 01

Descrição da Recomendação:
Manter a suspensão do pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a Coordenadores
Adjunto de Acompanhamento da Trajetória Acadêmica do Ingressante da UFSJ, bem como a servidores
investidos de funções diretivas sem a correspondente rubrica de cargo comissionado, além de monitores em
eventos do Inverno Cultural, em razão de tais atividades não se alinharem aos propósitos estampados na Lei n°
8.112/90, art. 76-A e no Decreto n° 6.114/2007, quais sejam a capacitação de servidores, o concurso para
admissão do funcionalismo ou exame vestibular.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Reitoria 1734
Síntese da Providência Adotada

Estão suspensos, desde o mês de julho de 2012, os pagamentos da Gratificação por Encargo de Curso ou
Concurso a Coordenadores Adjuntos de Acompanhamento da Tr ajetória Acadêmica do Ingressante da UFSJ.

Síntese dos Resultados Obtidos

As providências foram acatadas prontamente pela UFSJ.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Recomendação: 02

Descrição da Recomendação:

Buscar junto aos Ministérios da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizações para
incrementos dos cargos comissionados, em níveis e quantitativos condizentes co m a atual estrutura
administrativa da UFSJ.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Reitoria 1734
Síntese da Providência Adotada
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Em atendimento a necessidade de reestruturação dos cargos comissionados nas Instituições F ederais de Ensino
foi editada a Portaria n° 1.172, do Ministério da Educação, de 17 de setembro de 2012, a qual estabel eceu o
quantitativo de 59 (cinquenta e nove) Funções Comissionadas de Coordenação de Curso – FCC para Fundação
Universidade Federal de São João Del Rei.  Da mesma forma, foi publicada a Portaria n° 1.435, do Ministério
da Educação, de 11 de dezembro de 2012, distribuindo 2 funções CD -04; 05 funções FG-01; e 11 funções FG-
02.

Síntese dos Resultados Obtidos

A partir da liberação de novos ca rgos comissionados pelo Ministério da Educação a situação foi equacionada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A adoção da providência foi facilitada com a liberação de algumas  funções comissionadas para a Instituição.

Recomendação: 03

Descrição da Recomendação:

Promover alteração na Resolução do Conselho Diretor n° 008/2007, que regulamenta a Gratificação por
Encargo de Curso ou Concurso no âmbito da UFSJ, de modo a vetar o pagamento a servidores lotados na
Comissão Permanente do Vestibular – Copeve, para atividades e atribuições permanentes de planejamento ou
avaliação das provas, em consonância à restrição imposta pelo Decreto n° 6.114/2007, art. 2, III.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Reitoria 1734
Síntese da Providência Adotada

A Resolução n° 008/2007 não foi alterada tendo em vista que, os referidos pagamentos foram suspensos a mais
de um ano, e que o Conselho Universitário da  UFSJ aprovou a adesão plena pelo Sistema de Seleção Unificada
do Ministério da Educação (Sisu), por meio da Resolução n° 015, de 11 de março de 2013, alterando a forma de
ingresso nos cursos de graduação da Universidade Federal de São João Del Rei.

Síntese dos Resultados Obtidos

A UFSJ acatou prontamente a recomendação .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) contribuiu para a impl ementação da recomendação, assim
como a liberação nos cargos comissionados pelo Ministério da Educação.

Recomendação: 04

Descrição da Recomendação:

Implementar sistemática de controle das horas trabalhadas dos servidores que farão jus à Gratificação po r
Encargo de Curso ou Concurso, conforme previsto no Decreto n° 6.114/2007, art.6°, § 2°, ou, até sua
implantação, que seja preenchida a Declaração de Execução de Atividades, previstas no Anexo II do mesmo
Decreto.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Reitoria 1734
Síntese da Providência Adotada

Em 04 de outubro de 2012, foi aprovada a Resolução n° 008 do Conselho Diretor, que normatiza o pagamento
de despesas a colaboradores eventuais, por participação em cursos, se minários e banca examinadora de
concursos. Esse normativo prevê sistemática para o controle das horas trabalhadas, bem como o preenchimento
da Declaração de Execução de Atividades, previstas no Anexo II do Decreto n° 6.114/2007.

Síntese dos Resultados Obtidos
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As providências foram acatadas prontamente pela UFSJ ao promover alteração na resolução que normatiza o
referido pagamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A Resolução que normatiza os pagamentos foi revista e alterada pela Instituição

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

02 DE n° 00210.001062/2012-13 3.1.1.1

Ofício n°
14028/2013/DSEDU/DS/SFC/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 01

Descrição da Recomendação:
Cessar os pagamentos de Gratificação por Encargo de Curso e Concursos a professores que tenham ministrado
cursos gerenciados por Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del Rei – FAUF voltados a
público externo, posto que atividade não encontra amparo na Lei n° 8.112/90, art. 76 -A e Decreto n°
6.114/2007.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Reitoria 1734
Síntese da Providência Adotada

Estão suspensos, desde o mês de julho de 2012, os pagamentos da Gratificação por Encargo de Curso ou
Concurso a professores que ministram cursos gerenciados por Fundação de Apoio.

Síntese dos Resultados Obtidos

A recomendação foi prontamente atendida .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 Nota de Auditoria n° 201300349/01 1.1.1.2 Of. n° 18212/2013/CGUMG/CGU -PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 01 (Constatação 002)

Descrição da Recomendação:
Notificar a Divisão de Materiais e Patrimônio  da Universidade Federal de São João Del Rei para que somente
se utilize de pregão presencial nas situações onde haja inviabilidade, devidamente comprovada pela autoridade
competente, de realização do pregão eletrônico, conforme determina o §2° do art. 4° do Decreto 5.450/2005.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Auditoria Interna 1734
Síntese da Providência Adotada
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A Unidade de Auditoria Interna notificou formalmente a Di visão de Materiais e Patrimônio da UFSJ, por  meio
do Memo n° 083/2013/UFSJ/AUDIT, de 24 de junho de 2013.
Síntese dos Resultados Obtidos

A recomendação foi acatada prontamente .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Audito ria Item do RA Comunicação Expedida

01 241056 Of. n° 20360/2013/CGUMG/CGU -PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 01 (Constatação 001)

Descrição da Recomendação:
Elaborar, previamente à realização de obras, projeto básico contendo os elementos necessários e suficientes para
caracterizá-las, possibilitando o controle de todas as suas despesas, prazos, especificações e demais aspectos
relacionados a sua execução.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Projetos e Obras 1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e informamos que os projetos básicos elaborados para as atuais obras já contém os
elementos necessários e suficientes, possibilitando o controle de todas as suas despesas, prazos, especificações e
demais aspectos relacionados à sua execução, inclusive considerando como referência de preços as composições
e custos preconizados pelo SINAPI.
Síntese dos Resultados Obtidos

A recomendação foi atendida prontamente.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Recomendação: 01 (Constatação 003 )

Descrição da Recomendação:

Planejar a ocupação dos espaços acadêmicos com antecedência necessária à elaboração de projetos ou a
adequação dos mesmos, evitando retrabalho e custos adicionais que poderiam ser evitados com um
planejamento tempestivo.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Projetos e Obras 1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e ressaltamos que a ocupação dos espaços físicos da UFSJ, seja para a construção de
novos ou adequação dos existentes é norteada pela elaboração de projetos específicos, elaborados por
profissionais especializados com prévio planejamento .
Síntese dos Resultados Obtidos
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A recomendação foi atendida prontamente.
Análise Crítica dos Fatores Positivo s/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Recomendação: 02 (Constatação 003)

Descrição da Recomendação:

Providenciar a climatização da Sala de Informática a fim de resguar dar os equipamentos e proporcionar as
adequadas condições para sua utilização.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Projetos e Obras 1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e de acordo com informação do Diretor da Divisão de Prefeitura
da UFSJ, a sala em questão foi climatizada;
Síntese dos Resultados Obtidos

A recomendação foi atendida prontamente e foi realizada no ano de 2012.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Fac ilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Recomendação: 01 (Constatação 005)

Descrição da Recomendação:

Fazer constar da planilha orçamentária item de serviço correspondente ao “as built”, r esguardando assim a
memória construtiva da edificação.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Projetos e Obras 1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e além de constar no memorial descr itivo da obra, faremos constar na planilha
orçamentária item de serviço correspondente ao “ as built”.
Síntese dos Resultados Obtidos

A recomendação foi atendida prontamente .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 241286 Of. n° 20360/2013/CGUMG/CGU -PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 01 (Constatação 001)
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Descrição da Recomendação:
Aprimorar os controles internos estabelecendo canais de comunicação entre as divisões envolvidas nas obras,
visando a garantia apresentada pelas empresas contratadas durante toda a execução contratual.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento/ Pró -Reitoria de
Administração 1734
Síntese da Providência Adotada

Foram adotadas as medidas de constar dos ofícios de encaminhamentos dos termos co ntratuais a necessidade de
se apresentar as respectivas garantias, imediatamente, quando da apresentação dos contratos devidamente
assinados, conforme previsto nos editais e cláusulas contratuais. Como o SICON – Sistemas de Contratos do
Governo Federal- disponibiliza a função para lançamento de informações referentes aos termos de garantia foi
alterada a rotina de procedimento, sendo, portanto, os lançamentos efetuados pela Instituição no respectivo
sistema e sua adoção como forma de controle do acompanhame nto das garantias apresentadas pelos prestadores
de serviços. Conforme informações prestadas pela área de Contabilidade e Finanças, os registros contábeis que
possibilitam a efetivação dos pagamentos de parcelas contratuais somente são efetuados mediante a presentação
dos termos de contratos devidamente assinados e acompanhados de suas respectivas garantias.
Síntese dos Resultados Obtidos

Foi adotada nova rotina de acompanhamento da cláusula de seguro garantia sendo apresentada juntamente com
a assinatura do contrato, ou no acaso de alterações, na assinatura dos termos aditivos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A recomendação foi atendida prontamente.

Recomendação: 01 (Constatação 003)

Descrição da Recomendação:

Providenciar ao término das obras e em até 90 dias após a emissão do termo provisório, a emissão do “Termo
de Recebimento Definitivo”.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Projetos e Obras

1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e o termo de recebimento definitivo será providenciado em até 90 dias após emissão
do termo provisório.
Síntese dos Resultados Obtidos

A recomendação foi atendida pron tamente.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

Desde o ano de 2012 a Instituição passou a adotar o prazo instituído em lei.

Recomendação: 01 (Constatação 005)

Descrição da Recomendação:

Verificar por ocasião da fiscalização se as condições climáticas estão contempladas no Diário de Obra,
permitindo assim a discussão sobre determinadas ocorrências com os empreiteiros, ou justificar problemas nos
prazos com o cliente, por exempl o.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Projetos e Obras 1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e informamos que a fiscalização das obras tem verificado assiduamente o
preenchimento dos diários de obras, cobrando das empreiteiras a indicação das condições climáticas nos diários
entre outras informações.
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Síntese dos Resultados Obtidos

A recomendação foi atendida prontamente .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilita ram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 241198 Of. n° 20360/2013/CGUMG/CGU -PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 01 (Constatação 002)

Descrição da Recomendação:
Realizar novo procedimento licitatório para a execução, no curso da execução de contratos de obras, de serviços
distintos dos serviços contratados.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Projetos e Obras 1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e serviços distintos dos serviços contratados estão sendo objeto de novos
procedimentos licitatórios;
Síntese dos Resultados Obtidos

Acatamos prontamente a recomendação .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Recomendação: 01 (Constatação 004 )

Descrição da Recomendação:

A Entidade não deve utilizar a Unidade “Verba” para os itens de serviços pertinentes às instalações elétricas,
lógicas, telefônicas, hidrossanitárias e ar -condicionado, visto que não expressa a composição dos custos
unitários.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Projetos e Obras

1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e informamos que não utilizamos a unidade “Verba” em nossas atuais planilhas e os
itens relativos às instalações são pon tuados individualmente.
Síntese dos Resultados Obtidos

Acatamos prontamente a recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.
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Recomendação: 01 (Constatação 005)

Descrição da Recomendação:

Demonstrar de maneira clara e precisa na documentação pertinente ao procedimento licitatório (planilha
orçamentária) quais os critérios de aceitabilidade de preços e o referencial de preços ut ilizados.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Materiais e Patrimônio 1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e informamos que a partir de 2010, foram adotados como padrão os modelos de
editais extraídos do site da AGU, que nos nortearam quanto às legislações, pois, eles trazem notas explicativas
fundamentadas em leis específicas para cada item. Portanto, atualmente, os editais para contratação de obras,
elaborados pela UFSJ, trazem clar amente o critério de aceitabilidade demonstrando o valor máximo que será
admitido pela UFSJ, não permitindo assim, valores acima do estimado. Esse valor estimado é parte integrante
do edital em forma de anexo que é demonstrado pelas Planilhas Orçamentárias : Sintética e Detalhada.
Síntese dos Resultados Obtidos

A partir de 2010 o Setor de Licitações passou a utilizar os modelos de editais da AGU .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Recomendação: 01 (Constatação 006)

Descrição da Recomendação:

Explicitar nos documentos do procedimento licitatório a data de abertura das propostas e observar o período
estabelecido para a fase recursal.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Materiais e Patrimônio 1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e informamos que todos os editais de contratação de obras da UFSJ, a partir de
2010, são disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico da instituição, ao qual demonstra claramente a data
de abertura das propostas bem como todas as atas geradas em quantas sessões públicas forem necessárias para a
finalização do processo. Inclusive,  todos os casos de interposição de recursos também são divulgados neste site,
para subsidiar as possíveis contra razão de outros licitantes, o que nos garante total transparência aos atos
praticados em cada certame.

Síntese dos Resultados Obtidos

A partir de 2010 o Setor de Licitações passou a utilizar os modelos de editais da AGU .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Recomendação: 01 (Constatação 007)

Descrição da Recomendação:

Exigir nos editais de licitação relativos a obras, que os licitantes apresentem a composição do BDI –
Bonificação e Despesas Indiretas, e, não somente o percentual utilizado.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Materiais e Patrimônio 1734
Síntese da Providência Adotada



130

Acatamos a recomendação e informamos que a partir de 2010, com a adoção dos modelos de editais de
contratação de obras da AGU, a planilha d e composição de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI virou parte
integrante do edital, através de anexo, contendo todo o detalhamento da composição e as exigências de como
apresenta-lo, bem como o percentual máximo de BDI que será aceito pela UFSJ, dist intos para obra e para
equipamentos, conforme pode ser comprovado pela cópia de parte do item que integra o edital:

“................e no envelope deverá conter os seguintes documentos:
.....Conter Orçamento Detalhado e planilha de cálculo do BDI (conforme  descrito no Anexo IV),

que deverá discriminar todos os serviços e materiais a serem executados, contendo os preços unitários de todos
os itens, preço total e preço total final (preço total) para execução do objeto da presente licitação acrescido de
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir
sobre os serviços, além de todos os custos indiretos,  incluindo despesas indiretas administrativas, administração
central, lucros e imprevistos, em concordância com a planilha demonstrativa do cálculo de Benefícios e
Despesas Indiretas (BDI);
Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como  o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do artigo
125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011.”
Síntese dos Resultados Obtidos

A partir de 2010 o Setor de Lici tações passou a utilizar os modelos de editais da AGU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

Recomendação: 01 (Constatação 00 8)

Descrição da Recomendação:

Exigir, nos editais de licitação relativos a obras, que os licitantes apresentem BDI diferenciado para obras e
serviços.
Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Projetos e Obras 1734
Síntese da Providência Adotada

Acatamos a recomendação e informamos que o BDI utilizado pela UFSJ é norteado pelo ACÓRDÃO Nº.
2369/2011 – TCU, diferenciando o BDI de equipamentos do de obra.

Síntese dos Resultados Obtidos

A recomendação foi atendida prontamente.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor

A providência foi adotada sem dificuldades.

FONTE: AUDITORIA



131

9.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Ex ercício

QUADRO A 9.2.2 SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:
Código
SIORG

Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 DE n° 00210.001063/2012-50 2.1.1.4

Ofício n°
14020/2013/DSEDU/DS/S

FC/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação
Código
SIORG

Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendação: 03

Descrição da Recomendação:
Consultar o Ministério da Educação e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no sentido de obter
posicionamento acerca da possibilidade de legalização quanto ao d esempenho de outras atividades ora exercidas por
servidores ocupantes do cargo de vigilante, considerando que o referido cargo está em extinção no âmbito do Governo
Federal, ao tempo que disponibilize a esta Controladoria -Regional cópia da consulta realiza da e da respectiva resposta.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação
Código
SIORG

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 1734

Justificativa para o seu não cumprimento:
Foram encaminhadas correspondências eletrônicas ao s Ministérios da Educação e do Planejamento, Orçamento e
Gestão. Estamos aguardando posicionamento dos referidos Ministérios.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
O fato de não termos obtido um posicionamento por parte dos Ministérios dificultou a adoção de providências para
regularizar a situação.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São João del Rei 1734

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 241286 Of. n° 20360/2013/CGUMG/CGU -PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Fundação Universidade Federal de São Joã o del Rei 1734

Recomendação: 02 (Constatação 003)

Descrição da Recomendação:
Envidar esforços no sentido de regularizar a situação cartorial dos imóveis do Campus e providenciar o alvará do
Corpo de Bombeiros que permita a regularização do prédio 2 do c omplexo REUNI.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Divisão de Materiais e Patrimônio e Divisão de Prefeitura de Campus 1734
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Justificativa para o seu não cumprimento:
O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio da U FSJ foi apresentado, junto ao Corpo de Bombeiros, em 2010,
sendo aprovado e executado. Entretanto, no período de vistoria pelo Corpo de Bombeiros, o mesmo se deparava com
novas construções e reformas, tendo em vista que a UFSJ estava em plena expansão devi do ao REUNI, e não era
possível emitir laudo de vistoria para a Instituição.
Diante do exposto, estamos envidando esforços para liberação do alvará junto ao Corpo de Bombeiros, por meio de
agendamento de reunião com o Comandante do Pelotão para requerimen to de pedido de reunião técnica. Tentaremos
viabilizar uma vistoria parcial para a liberação das edificações isoladamente, prédio a prédio, à medida que sejam
sanadas as irregularidades de cada um. Após essa etapa, daremos entrada junto à Prefeitura Munici pal para
regularização do habite-se e posterior regularização da situação cartorial dos imóveis da Universidade Federal de São
João Del Rei.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Ainda não obtivemos resposta junto ao Corpo de Bombeiros quanto a liberação do alvará para averbação de cada
prédio e não no Campus como um todo e que está sempre em obra.

FONTE: AUDITORIA

9.3 INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

a) Estrutura e posicionamento da Unidade de Auditoria no organograma da UJ;

A unidade de Auditoria Interna, da então Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei, foi
criada através da Resolução n°. 1 do Conselho Diretor, de 05 de outubro de 1987. Atual mente, a
referida unidade se encontra instituída com fundamento no Estatuto da Universidade Federal de São
João Del Rei – UFSJ, aprovado pelo Ministério da Educação, em 02/06/2011.

A Auditoria Interna subordina -se diretamente ao Conselho Diretor ou equiva lente, conforme o
disposto no art. 2° da Resolução n° 006 do Conselho Universitário, que aprova o Regimento Interno
da Auditoria Interna.

A estrutura de recursos humanos  da unidade é composta pelo Diretor da Auditoria Interna e por
uma servidora técnica administrativa conforme demonstrado abaixo:

Servidor Formação Cargo Função

Paulo Fernando Cabral de Ávila Administração Administrador Diretor da Auditoria
Interna

Simone Rocha Gonçalves Ciências Contábeis Assistente em

Administração

Não possui

No organograma da Instituição, aprovado pela Resolução do Conselho Universitário n° 003/2007, a
unidade de Auditoria Interna, cuja função é assessorar a Reitoria e demais Órgãos que compõem a
administração da Instituição, está diretamente ligada ao Reitor.

b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações;

Os trabalhos mais relevantes realizados pela Auditoria Interna, no ano de 2013, foram
destinados: à avaliação dos indicadores de desempenho a serem apresentados no Relatório de
Gestão (exercício 2012); priorização da avaliação dos controles internos de dois setores de grande
demanda na Instituição; e avaliação dos processos na modalidade Concorrência relativos às obras
que foram realizadas no exercício. O quadro abaixo apresenta a relaç ão dos trabalhos e as
respectivas constatações:
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QUADRO 9 RELAÇÃO DOS TRABALHOS DA AUDITORIA INTERNA
Nº.
do

Rel.

Áreas, unidades
e setores

auditados

Escopos
examinados

Data de
execução

Programa/
Ação

Recursos
Auditados

R$

Situação
do

Processo

Constatação

1 Avaliação dos
Indicadores de
Desempenho
utilizados pela
UG.

Análise dos 07
indicadores de
desempenho
utilizados pela
UG - Ação 03 do
PAINT/2013 -
Avaliação dos
Indicadores de
Desempenho.

11/03 a
22/03

10dias x 6
horas x 2
servidores
=120 h/h

-xxx- -xxx- Regular
com

ressalvas

Após verificação das
planilhas de Aluno de
Graduação
Equivalente – AGE,
verificamos uma
distorção no número
de ingressantes no ano
de 2011, gerando o
percentual de 25,22%.
Após a comparação
com o ano de 2012,
chegamos à conclusão
que foram
considerados na soma
dos alunos
ingressantes, os
cursos novos que
ainda não tiveram
concluintes. Nossos
cálculos apontaram o
percentual de 66,71%
para o ano de 2011.

a) Espaço físico
destinado ao SEALM
é totalmente
inadequado para a
logística de
recebimento e entrega
de materiais tendo em
vista que se localiza
em local estreito
impedindo o acesso
de outros veículos;

b) O transporte de
mercadorias entre os
campi depende de
caronas e
disponibilidade de
carros;

20 Avaliação dos
Controles
Internos do
Setor de
Almoxarifado.

Avaliação dos
Controles
Internos do Setor
de Almoxarifado
– Ação 14 do
PAINT/2013 –
Auditoria no
Setor de
Almoxarifado.

06 a 19/06
10 dias x 4
horas x 2
servidores
= 80 h/h

-xxx- -xxx-

Regular
com

ressalvas

c) A pulverização de
locais de
armazenagem
dificulta o controle e
acesso às
mercadorias;
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d) Falta de
planejamento por
parte dos Centros de
Custo ao solicitarem a
aquisição de novos
produtos sem
observarem o
quantitativo existente
no estoque virtual;

e) Muitas das vezes,
os setores solicitam a
baixa do equipamento
(computador e
impressora) sem
retirarem os
suprimentos alusivos
aos mesmos ou
autorizarem o
SEALM a repassá-los
a outros Centros de
Custo;

f) No sistema novo
(Relatório Extrato
Estoque de Material)
existem diversos
códigos inerentes a
material permanente
que não deveriam
estar presente no
referido Relatório;

g) A implantação do
sistema novo
ocasionou
divergências no
estoque quando da
transposição do antigo
para o atual;

h) Não observância
por parte dos Centros
de Custos em atender
prontamente às
solicitações do
SEALM no que se
refere aos
lançamentos das
RM’s de produtos já
retirados ou entregues
diretamente no local
do interessado;
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i) O sistema de
Transferência de
Estoques (Siserge)
não atende as
necessidades de
controle do SEALM e
vem apresentando
diversos problemas de
ordem técnica;
j) Foram encontrados
cerca de 67 tipos
diferente de cartuchos
para impressoras
estocados nas
prateleiras do
SEALM, sendo que
grande parte apresenta
prazo de validade
vencida ou próxima a
vencer

k)Falta de capacitação
dos servidores dos
campi fora da sede, o
que dificulta os
trabalhos do SEALM,
que fica responsável
pela entrada e saída
das mercadorias de
responsabilidade
destes campi.
l) O SEALM tem
apresentado muitas
pendências no estoque
virtual, em virtude do
atendimento de
solicitações das
demandas sem o
respectivo lançamento
de Requisições de
Materiais no sistema.

m) Foi encontrada
grande quantidade de
caixas de arquivo
morto, em papelão, no
depósito do SEPAT.
Sendo que estas já
estão sendo
substituídas pelas
caixas de polionda
que apresenta grande
durabilidade.
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n)Verificamos que o
chefe do
Almoxarifado executa
atividades de
atendimento,
recebimento, entrega
de mercadorias, e
todas as rotinas do
setor, tendo em vista a
falta de pessoal
administrativo,
deixando de lado o
planejamento de
novas rotinas para a
melhoria do
gerenciamento do
setor.
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76 Avaliação dos
Controles
Internos do
Setor de
Transportes

Avaliação dos
Controles
Internos do Setor
de Transportes –
Ação 08 do
PAINT/2013 –
Auditoria no
Setor de
Transportes.

18/11 a
10/12

17 dias x 8
horas x 2
servidores
= 272 h/h

-xxx- -xxx-

Regular
com
ressalvas

ITEM 01:
Ao analisar a lista de
veículos fornecida
pelo Setor de
Transportes
(SETRA), juntamente
com o Relatório de
Carga Patrimonial por
Unidade
Organizacional
(3.04.00.00 – Divisão
de Prefeitura de
Campus), verificou-se
que constam da
listagem do Setor de
Patrimônio, e não
mais na relação do
SETRA, os veículos
GOL, ano 1997, 2
portas, chassi
8AWZZZ377VA9274
62; PARATI, ano
1999, 4 portas,
branco, chassi
9BWZZZ374YT1111
933; e SANTANA CL
1.8, ano 1995, 2
portas, branco, chassi
9BWZZZ32ZSP0390
67, sendo informado
que estes veículos
foram leiloados.
- O veículo
RENAULT LOGAN,
1.6, branco, ano 2009,
chassi
93YLSR7AH9J22939
0, tombamento
A09047365-0, sofreu
perda total, porém,
não foi finalizado o
procedimento de
baixa, permanecendo
na listagem de carga
patrimonial da
DIPRE.
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ITEM 02:
Constam 39
servidores
credenciados na lista
fornecida pelo Setor
de Transportes, sendo
que ao verificar a
pasta de cadastro
constatou-se que estes
não foram renovados.
Destaca-se que o
período de vigência
do credenciamento é
de 180 dias.

 2. Destaca-se
também que de
acordo com a
legislação federal em
vigor, e ainda
consubstanciado no
que determinam os
artigos 46°, 122° e
seus parágrafos, 123°
e 124° da Lei N.º
8112 de 11/ 12/ 90
(RJU), fica o
autorizado obrigado a
ressarcir ao erário
todas as despesas
referentes a consertos
de danos, multas e
outros prejuízos que
advierem da má
utilização do
patrimônio público.
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ITEM 03
1. A Unidade de
Auditoria analisou o
relatório de controle
de requisição de
veículos de dois
meses (julho e agosto
de 2013) onde foram
realizadas em média
465 viagens. Muitas
delas para o mesmo
local, mesmo dia e
com diferença entre 2
e 3 horas uma da
outra.
2.Outro ponto
identificado foi que as
normas para
utilização de veículos
não estão sendo
cumpridas, de acordo
com Resolução
vigente para os
serviços de transporte
na Instituição.   3.Foi
observado uma
grande demanda de
viagens,que tem
acontecido de
domingo a domingo,
inclusive feriados,
gerando sobrecarga de
trabalho dos
motoristas da UFSJ.



140

ITEM 04:
Ao analisar o
processo
23122003169/2012-
83, referente à
manutenção de
veículos constamos
que há dificuldade no
controle dos gastos
realizados com
manutenção em 2013.
Foi verificado grande
número de serviços
com manutenção
preventiva e que
apresentam elevado
custo, tendo em vista
a utilização da tabela
tempária para cálculo
das horas utilizadas
nos serviços sendo
cobrados por todas as
operações. Citamos
como exemplo, um
serviço de
alinhamento e
balanceamento onde
se cobra para retirar e
recolocar as calotas,
parafusos, rodas,
sendo que estes
serviços já deveriam
ser embutidos nos
custos.
Dificuldade no
controle das
manutenções
realizadas uma vez
que não há pessoal
para acompanhar os
serviços executados.
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ITEM 05:
Conforme consta da
listagem fornecida
pelo SETRA, a frota
de veículos da UFSJ
conta, atualmente,
com 58 veículos
sendo 21 veículos
utilitários, 35 veículos
de passeio e 2 motos.
Sendo que no
exercício de 2013,
apresentou os
seguintes dados:
- Aproximadamente
800.000 km rodados
(considerados os
dados fornecidos até o
mês de outubro e mais
uma média para os
meses de novembro e
dezembro/2013);
- Foram utilizados
aproximadamente
130.000 litros de
combustível,
totalizando gastos em
torno de R$
360.000,00;
- Foram gastos
aproximadamente
R$160.000,00 com
manutenção da frota,
sendo 70% como
manutenção
preventiva;
- Apresenta um
quantitativo de 22
motoristas, sendo 04
do quadro efetivo e 18
terceirizados em todos
os campi;
Dessa forma, faz-se
necessário realizar um
estudo de
dimensionamento da
frota da UFSJ.
Publicação no jornal
regional fora do prazo
mínimo que a
legislação determina.

2 a
8

Avaliação dos
processos
licitatórios
para:
 Divisão de

Prefeitura de
Campus

Análise de 07
processos na
modalidade de
Concorrência –
Ação 05 do
PAINT/2013 -
Regularidade dos
Procedimentos
Licitatórios.

11/04 a
19/04

7 dias x 8
horas x 2
servidores
= 112 h/h

044313
Reestruturaçã
o e Expansão
das
Universidade
s Federais

R$
17.557.129,

49

Regular
com

ressalvas

Publicação do extrato
no Diário Oficial da
União fora do prazo
estabelecido na
legislação vigente.
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A alteração sugerida
no Parecer da
Procuradoria Jurídica
da UFSJ não está
contemplada no
contrato.
No atendimento das
recomendações da
Procuradoria Jurídica
relativas ao Edital de
Licitação foram
substituídas folhas
prejudicando a leitura
dos autos e sua
seqüência lógica.
Consta da planilha
orçamentária
aquisição de no break
e gerador que são
incompatíveis com o
objeto licitado, uma
vez que tratam de
material permanente.
Consta da planilha
orçamentária contrato
de manutenção do
elevador sendo
incompatível com o
objeto licitado, uma
vez que se trata de
prestação se serviço,
elemento de despesa
3390-39.
Falta emissão de
empenho para o
empenho estimativo
no valor de R$1,00
apresentado no
processo.
A Cláusula Sexta do
Contrato 754/2012
apresenta o valor de
R$ 3.262.859,38 em
nome da UFSJ não
fazendo alusão ao
valor que será de
responsabilidade da
Fundação de Apoio à
UFSJ (FAUF)
referente ao convênio
FINEP 01.10.0813.00
Projeto Institucional
de Integração e
Fortalecimento da
Pesquisa e Pós-
Graduação no valor
de R$ 892.800,00

FONTE: AUDIT

c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas pela Alta Gerência;
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A Unidade de Auditoria Interna acompanhou o atendimento de suas recomendações ao longo do
exercício de 2013, sendo os dados apresentados no quadro abaixo. Cabe salientar que as
recomendações formuladas para acompanhamento dos controles dos setores de Almoxarifado e de
Transportes serão acompanhadas via plano de providências por essa unidade de auditoria.

QUADRO 10: ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2013

Nº.
do

Rel.

Áreas,
unidades e

setores
auditados

Escopos examinados Programa/Açã
o

Recursos
 Auditados

 R$

 Quantidade
de

Recomendaçõ
es

Expedidas

Quantidade
de

 Recomendações
Atendidas

1 Avaliação dos
Indicadores de
Desempenho

elaborados pela
Pró-Reitoria de
Planejamento e
Desenvolvimen

to - PPLAN.

Análise dos
Indicadores de
Desempenho

utilizados pela UG, no
período de 2011 e

2012.

-xxxxxx- -xxxx- 01 01

2 Contratação de
Pessoa Jurídica
para construção

do prédio de
Engenharia de
Alimentos e

Agronomia - 2a
etapa

CSL/UFSJ

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Concorrência nº.

005/2012.

044313 -
Reestruturação
e Expansão das
Universidades

Federais

R$ 2.862.556,02 03 03

3 Contratação de
Pessoa Jurídica
para construção

da via
perimetral do
Campus Sete
Lagoas/UFSJ

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Concorrência nº.

009/2012.

044313 -
Reestruturação
e Expansão das
Universidades

Federais

R$ 2.225.697,71 03 03

4 Contratação de
Pessoa Jurídica
para construção

do prédio da
Pós-Graduação

no Campus
Alto Paraopeba
- CAP/UFSJ -

2a etapa

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Concorrência nº.

007/2012.

044313 -
Reestruturação
e Expansão das
Universidades

Federais

R$ 2.064.412,45 03 03

5 Contratação de
Pessoa Jurídica
para construção

do prédio da
Biblioteca do
Campus Alto
Paraopeba -

CAP/UFSJ - 2a
etapa

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Concorrência nº.

013/2012.

044313 -
Reestruturação
e Expansão das
Universidades

Federais

R$ 2.398.203,22 04 03



144

6 Contratação de
Pessoa Jurídica
para construção

do prédio da
Planta Piloto e
do Galpão de

Máquinas
Agrícolas no
Campus de

Sete Lagoas -
CSL/UFSJ

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Concorrência nº.

010/2012.

044313 -
Reestruturação
e Expansão das
Universidades

Federais

R$ 2.510.182,71 03 03

7 Contratação de
Pessoa Jurídica
para construção

do prédio da
Farmácia em
Divinópolis -

2a etapa e
Construção do
Bloco Anexo -

1a etapa

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Concorrência nº.

012/2012.

044313 -
Reestruturação
e Expansão das
Universidades

Federais

R$ 3.262.859,38 03 03

8 Contratação de
Pessoa Jurídica
para construção

do prédio da
Central

Analítica de
Materiais -

CAMAT, no
Campus Dom
Bosco/UFSJ -

2a etapa.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Concorrência nº.

014/2012.

044313 -
Reestruturação
e Expansão das
Universidades

Federais

R$ 2.233.218,00 05 04

15

Aquisição de
computadores,

mesas e
cadeiras para

equipar o
Laboratório de

Simulação
Estrutural

avançada do
Departamento
de Engenharia

Mecânica –
DEMEC/UFSJ.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

150/2012

044310-
Funcionamento

das
Universidades

Federais

R$ 13.854,96

01 01

16

Contratação de
empresa

especializada
para prestação
de serviço de
agenciamento

de viagens,
compreendend
o os serviços de

emissão,
remarcação e
cancelamento
de passagem

aérea nacional
e internacional
para a UFSJ.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

207/2012

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 633.281,00

02 01
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19

Pagamento de
despesas de

pequeno vulto
do Campus

Sete Lagoas.

Análise de 01
processo de

Suprimento de
Fundos.

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 3.000,00

02 02

20
Auditoria no

Setor de
Almoxarifado

Análise dos controles
internos do Setor de

Almoxarifado
-xxxx- -xxxx-

14 (*)

21

Contratação de
Pessoa Jurídica
Especializada
para prestação
de serviços na

área de
recepcionista

para o Campus
Sete Lagoas.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

198/2012

044310-
Funcionamento

das
Universidades

Federais

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 248.298,24

01 01

22

Contratação de
Pessoa Jurídica
Especializada
para prestação
de serviço na

área de
recepcionista

para o Campus
Alto

Paraopeba.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

197/2012

044310-
Funcionamento

das
Universidades

Federais

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 221.634,24

01 01

23

Contratação de
serviços para
conserto de

equipamentos
do Laboratório

de
Microbiologia

do Campus
Centro-Oeste
Dona Lindu

Análise de 01
processo de Dispensa

de Licitação nº.
014/2013

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 2.034,00

02 02

24

Pagamento de
inscrição do
Prof. Lincoln

Cardoso
Brandão no 7°

Congresso
Brasileiro de

Engenharia de
Fabricação –

COBEF 2013.

Análise de 01
processo de Dispensa

de Licitação nº.
033/2013

062064-
Capacitação de

Servidores
Públicos

Federais em
Processos de

Qualificação e
Requalificação

R$ 800,00

03 03
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25

Pagamento de
inscrição do

servidor César
Augusto

Viegas da
Silva, nos

cursos
SICONV,

oferecido pela
Vero

Treinamento de
Gestores

Públicos Ltda.

Análise de 01
processo de Dispensa

de Licitação nº.
044/2013

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 1.140,00

01 01

27

Contratação de
Pessoa Jurídica
Especializada
para prestação
de serviços na

área de
recepcionista

para o Campus
Centro-Oeste
Dona Lindu.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

195/2012

044310-
Funcionamento

das
Universidades

Federais

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 386.317,44

01 01

28

Contratação de
Pessoa Jurídica
Especializada
para prestação
de serviços na

área de
recepcionista
para o Campi
de São João

Del Rei.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

196/2012

044310-
Funcionamento

das
Universidades

Federais

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$1.344.450,60

02 02

31

Contratação de
seguro total

para os
veículos da

UFSJ.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

009/2013

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 35.449,00

04 04

33

Contratação de
serviços de
manutenção
predial para
execução no
Campus Sete

Lagoas.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

010/2013

062067-
Reestruturação
e Expansão das

Instituições
Federais de

Ensino Superior

R$ 231.818,69

01 01

52

Pagamento de
pequenas

despesas de
prestão de

serviço para o
Campus de

Sete Lagoas.

Análise de 01
processo de

Suprimento de
Fundos.

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 3.000,00

01 01
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56

Aquisição de
equipamento
difratômetro

para o
laboratório de

Engenharia
Química do
CAP/UFSJ.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

041/2013

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 260.000,00

01 01

57

Aquisição de
material de

consumo para o
laboratório de
anatomia do

curso de
Medicina da

sede.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

039/2013

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino

R$ 2.068,30

04 03

58

Aquisição de
equipamentos

para o
programa
PROEXT

2013.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

039/2013

062068-
Fomento ações
de Graduação,

Pós-Graduação,
Ensino,

Pesquisa e
Extensão -
PROEXT

R$ 66.218,00

01 0

59

Contratação de
empresa

especializada
para

fornecimento e
instalação de
persianas a

diversas
unidades da

UFSJ.

Análise de 01
processo de licitação

na modalidade de
Pregão Eletrônico nº.

083/2012

044310-
Funcionamento

das
Universidades

Federais

R$ 61.020,00

03 03

65

Contratação de
Professor da
Carreira do
Magistério

Superior para
área de

Administração
Geral do

Departamento
de Ciências

Administrativa
s e Contábeis

Análise de 01
processo de Concurso
Público para Docente

- CPD

-xxxx- -xxxx-

01 01

66

Contratação de
Professor da
Carreira do
Magistério

Superior para
área de

Máquinas e
Acionamentos
Elétricos do

Departamento
de Engenharia

Elétrica

Análise de 01
processo de Concurso
Público para Docente

- CPD

-xxxx- -xxxx-

01 01
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68

Contratação de
Professor da
Carreira do
Magistério

Superior para
área de

Conservação
do Solo e da

Água do
Campus Sete

Lagoas

Análise de 01
processo de Concurso
Público para Docente

- CPD

-xxxx- -xxxx-

01 01

69

Contratação de
Professor da
Carreira do
Magistério

Superior para
área de

Química Geral,
Química

Analítica e
Química

Ambiental do
Campus de

Sete Lagoas.

Análise de 01
processo de Concurso
Público para Docente

- CPD

-xxxx- -xxxx-

01 01

76
Auditoria no

Setor de
Transportes

Análise dos controles
internos do Setor de

Transportes.
--xxxx- -xxxx-

09 01**

81

Participação do
servidor Sérgio
Luiz Fernandes

Meloni no
Seminário
Nacional:
Regime

Diferenciado
de

Contratações
Públicas
(RDC),

realizado de 04
a 05/07 em

Brasília.

Análise de 01
processo de Dispensa

de Licitação n°
055/2013.

062064-
Capacitação de

Servidores
Público

Federais em
processo de

Qualificação e
Requalificação.

R$ 2.950,00

01 01

83

Contratação de
empresa

prestadora de
serviço com
fornecimento

de peças e
equipamentos
para reparo do

sistema de
abastecimento

de água no
CTAN.

Análise de 01
processo de Dispensa

de Licitação n°
058/2013.

062065-
Funcionamento
das Instituições

Federais de
Ensino Superior

R$ 5.859,69

01 01

* As recomendações serão acompanhadas pela AUDIT através de Plano de Providências.
** Recomendação atendida de imediato (as demais recomendações serão acompanhadas pela
AUDIT através de plano de providências)

d) Descrição das Rotinas de Acompanhamento  das Ações Gerenciais de Implementação das
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Recomendações Exaradas pela Auditoria Interna;

Após a auditoria realizada em cada área, os resultados são  levados ao conhecimento dos Pró -
Reitores das unidades em questão, para que adotem as providências saneadoras, s endo que os
pontos, sanados ou não, constarão do relatório a ser encaminhado ao Reitor.

e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados
decorrentes dos trabalhos da Auditoria Interna;

Possuímos uma planilha de acompanhamento das recomendações, na qual constam os dados dos
relatórios com as respectivas recomendações e os setores a que se destinam. Realizamos esse
acompanhamento por meio da devolução dos processos ao setor de auditoria para verificarmos as
providências ou justificativas adotadas pelos setores responsáveis.

f) Como se dá a certificação de que a Alta Gerência tomou conhecimento das recomendações feitas
pela Auditoria Interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais recomendações;

Após a auditoria realizada em cada área, seus resultados serão levados ao conhecimento dos Pró -
Reitores das unidades em questão, para que adotem as providências saneadoras, sendo que os
pontos, sanados ou não, constarão do r elatório a ser encaminhado ao Reit or e também à
Controladoria-Geral da União a cada sessenta dias.

Ao final do exercício, é feito o Relatório Anual da Auditoria Interna – RAINT, que informa todas as
ações realizadas pela Auditoria Interna durante o ano. O RAINT é remetido a CGU e ao reitor  para
conhecimento dos fatos.

Vale salientar que de forma geral, a alta gerência busca estar em conformidade com a legislação e
tem atendido as recomendações da auditoria interna.

g) Descrição da sistemática de comunicação à Alta Gerência, ao Conselho de Administração e ao
Comitê de Auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela Alta Gerência ao
decidir não implementar as recomendações da Auditoria Interna.

Em regra geral, as Pró-Reitorias tem se mostrado atentas às observações e recomend ações
apresentadas pela Auditoria Interna, buscando sempre atuar em parceria no objetivo de fortalecer as
ações da gestão.

Eventualmente, havendo alguma divergência acerca das recomendações exaradas pela Auditoria
Interna, são realizadas reuniões com os Pr ó-Reitores e Diretores de Unidade para busca de soluções
conjuntas para atendimento dessas recomendações. O resultado dessas reuniões é repassado à
Reitoria que tomará as providências cabíveis.

9.4 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI Nº 8.730/ 93

9.4.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

QUADRO A.9.4.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA
UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR

Detentores de Cargos e
Funções Obrigados a

Entregar a DBR

Situação em Relação às
Exigências da Lei nº

8.730/93

Posse ou Início
do Exercício de

Cargo,
Emprego ou

Função

Final do
Exercício de

Cargo,
Emprego ou

Função

Final do
Exercício

Financeiro
Autoridades

(Incisos I a VI do art. 1º da
Lei nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR - - -
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Entregaram a DBR - - -

Não cumpriram a obrigação - - -

Obrigados a entregar a DBR 39 27 28

Entregaram a DBR 39 27 27Cargos Eletivos

Não cumpriram a obrigação 0 0 0

Obrigados a entregar a DBR 69 24 75

Entregaram a DBR 69 24 75
Funções Comissionadas

(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Não cumpriram a obrigação 0 0 0

FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAPE EM 07/03/14.

9.4.2 Situação do Cumprimento das Obrigações
A apresentação das Declarações de Bens e Rendas pelas autoridades e por todos quantos exerçam
cargo eletivo e cargo, emprego ou função de confiança, na administração direta, indireta e
fundacional, de qualquer dos Poderes da Un ião, a que se refere o art. 1º da Lei 8.730, de 1993,
obedece ao disposto na  Instrução Normativa TCU nº 67, de 06/07/2011, e são entregues no ato da
posse do cargo efetivo ou de Cargo em Comissão, bem como no final de cada exercício financeiro.

Caso os servidores optem pela entrega das DBR, as mesma são entregues em envelopes lacrados,
mantidas em sigilo, e arquivadas pelo prazo estabelecido no Art. 13 da referida IN 67/2011, ou seja ,
5(cinco) anos.

Para o controle da entrega das DBR, a Divisão de Admini stração de Pessoal da Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas utiliza -se de planilha eletrônica (Excel), com atualizações constantes.
Considerando que a maioria dos servidores da UFSJ opta pela Autorização de Acesso às
Declarações do Imposto de Renda, e que não dispomos de sistemática de autorização eletrônica,  as
mesmas são arquivadas nos próprios dossiês dos servidores, e perdem o efeito sobre os exercícios
subsequentes àqueles em que o servidor deixar de ocupar o cargo, emprego ou função.

Devido ao sigilo determinado pela IN TCU nº 67/2011,  e tendo em vista que a maioria opta pela
Autorização de Acesso, a UFSJ não realiza nenhum tipo de análise  das DBR com o intuito do
identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida.

Anualmente, no mesmo prazo estabelecido pela Receita Federal, neste ano previsto para 6 de março
a 30 de abril,  é solicitado àqueles que, por ventura, não entregaram a DBR ou a Declaração de
Acesso, que a encaminhem para a Divisão de Administração de Pessoal, co m alerta  sobre as
penalidades previstas no § 1º, Art. 58 da Lei 8.443/92 pelo descumprimento da entrega.

Não atendidas às solicitações, após 30 dias da data -limite, ou seja, até 30/05/2014, a Divisão de
Administração de Pessoal da UFSJ, com respaldo no ar t. 7º da IN TCU nº 67/2011, remeterá ao
Tribunal de Contas da União cópias das Declarações de Bens e Rendas entregues em formulário
papel pelas autoridades mencionadas nos incisos I a VI do art. 1º da Lei 8.730, de 1993, e relação
atualizada das autorizações de acesso aos dados de bens e rendas exigidos nos arts. 13, caput e § 1º,
da Lei 8.429/1992 e 2º, caput, da Lei 8.730/1993, sendo essa última elaborada  com identificação
do órgão ou entidade a que se refere, na forma de arquivo eletrônico tipo texto, c om campos
separados por “ponto e vírgula” contendo para cada autoridade: CPF, nome, cargo, e indicação de
entrega ou não da autorização.

9.5 MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO

Não teve conteúdo.
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9.6 ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV

QUADRO A.9.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG
E SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, Cláudio Sérgio Teixeira de Souza , CPF n° 423.856.366-20, Pró-
reitor de Planejamento e Desenvolvimento , exercido na Pró-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento  declaro junto aos órgãos de controle interno e
externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos
congêneres firmados até o exercício de 2013  por esta Unidade estão disponíveis e
atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Admin istração de Serviços
Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse –
SICONV, conforme estabelece o art. 17 da Lei nº 12.708, de 17 de maio de 2012  e
suas correspondentes em exercícios anteriores .

São João Del rei, 26 de março de 2014.

Cláudio Sérgio Teixeira de Souza

C.P.F 423.856.366-20

Pró- Reitor de Planejamento e Desenvolvimento

OBSERVAÇÃO: Salientamos que em 2013 não celebramos contratos de repasse via SICONV.

10 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

10.1 DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO AO ÓRGÃO OU ENTIDADE
PARA FINS DE SOLICITAÇÕES, RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS, SUGESTÕES, ETC.,
CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ESTATÍSTICAS SOBRE O
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS

A UFSJ dispõe de dois canais institucionalizados de comunicação com a sociedade, sendo um deles
a Ouvidoria e o outro o Serviço de Informação ao Cidadão em atendimento ao disposto no LAI –
Lei de Acesso a Informação.

OUVIDORIA: A Ouvidoria funciona desde 2011 através de um sistema informatizado, onde o
cidadão registra sua solicitação, disponível no sítio eletrônico da universidade na internet:
http://www.ufsj.edu.br/ntinf/ouvidoria.php . No momento, encontramos em fase de reformulação,
portanto o sistema encontra-se em manutenção.
Em 2013, observamos um aumento de 30% no número de solicitações encaminhadas para a
Ouvidoria da UFSJ, chegando a um total de 156 solicitações, o que representou uma média de 13
solicitações recebidas por mês. Destas, 55,8% eram pedidos  de informação, 30,1% reclamações,
enquanto que 8,3% foram sugestões e 5,1% denúncias.
Estratificando os dados por segmento, verificamos ainda que 26% das solicitações são provenientes
do segmento externo e 13% do segmento outro. Um importante índice diz respeito ao cumprimento
do prazo das solicitações encaminhadas para a ouvidoria, que pela resolução é de 5 dias, em 2013
este valor alcançou os 87%.
Concluindo, todas as solicitações foram atendidas e as reclamações analisadas e avaliadas e o
retorno dado ao cidadão.

http://www.ufsj.edu.br/ntinf/ouvidoria.php
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC: Implantado na UFSJ em maio/2012 em
atendimento às diretrizes definidas pela CGU. O SIC conta com unidade física e unidade
informatizada. Toda solicitação é registrada no sistema e -SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de
Informação ao Cidadão. A UFSJ disponibilizou em seu sítio eletrônico o SIC/UFSJ:
http://www.ufsj.edu.br/acessoainformacao/ , contendo todas as informações e o acesso ao sistema e -
SIC.
A unidade física do SIC/UFSJ funciona de segunda a sexta -feira das 9hs às 12hs e das 14hs às 18hs,
na sala 4.64, do Campus Santo Antônio na cidade de São João Del Rei. Nos campi fora de sede as
principais portarias de entrada contam com cartazes orientando  como deve ser efetuado o
procedimento para registro da solicitação. Caso o cidadão não tenha acesso a internet, o SIC/UFSJ
promove o registro no sistema e -SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão.
Informamos que desde a implantação nun ca tivemos cidadãos procurando o serviço na unidade
física, somente via sistema.
Em 2013, tivemos um total de 60 solicitações registradas no e -SIC, sendo que na sua maioria a
resposta foi dada ao cidadão solicitante.
Estes são os canais de comunicação exi stentes hoje na UFSJ e que de fato estabelece uma relação
com a sociedade num todo e não só nos municípios de atuação da universidade.

10.2 MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS -USUÁRIOS OU
CLIENTES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS RESULTANTES DA ATUAÇÃO  DA
UNIDADE

Não adotamos mecanismos de avaliação para aferição do nível de satisfação dos cidadãos -usuários
da UFSJ. Pode observar que o volume de reclamações registradas nos canais de comunicação
estabelecidos é pequeno. Porém, reconhecemos que os mesmos  ainda são incipientes para avaliar a
satisfação.

10.3 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DE EVENTUAIS PESQUISAS DE OPINIÃO
FEITAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS COM CIDADÃOS EM GERAL, SEGMENTOS
ORGANIZADOS DA SOCIEDADE OU USUÁRIOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
RESULTANTES DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Não adotamos no período nenhuma pesquisa de satisfação do cidadão -usuário dos serviços da
UFSJ.

11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

11.1 MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE C ONTABILIDADE
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

A Instituição tem seus procedimentos e práticas pautados na NBC T 16.9 e NBC T 16.10 e tem em
sua estrutura organizacional formalizada em setores responsáveis para o cumprimento das referidas
normas.

Em relação a metodologia do cálculo da depreciação, informamos que desde o implemento da
norma adotamos a prática da depreciação utilizado um sistema informatizado desenvolvido pela
nossa equipe de TI. Em função do crescimento exponencial da instituição nos últimos cin co anos,
no exercício de 2013 houve um colapso deste sistema e com isto a tarefa de avaliação e mensuração
de ativos e passivos integrantes do patrimônio, que ainda não estava finalizada devido a
precariedade do sistema, foi totalmente interrompida.

http://www.ufsj.edu.br/acessoainformacao/
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Conforme já citado neste relatório, uma das ações previstas no planejamento estratégico da
instituição foi o estabelecimento da parceira com a UFRN para adesão ao sistema SIG – Sistema
Integrado de Gestão. Um dos fatores que motivou esta parceria foi justamente  o módulo de
patrimônio que irá auxiliar nesta tarefa. Como trata -se de um sistema integrado com interfase com
os sistemas do Governo Federal, como o SIAFI por exemplo, a sua implantação é gradual e requer
que se atue em alguns módulos que antecedem ao mód ulo de patrimônio. Desta forma, a UFSJ
encontra-se atuando na implantação e a mesma estará concluída em meados deste ano.
Cabe ressaltar que a partir da implantação deste módulo toda a tarefa referente à depreciação será
realizada automaticamente o que irá  minimizar todo o trabalho, inclusive os já realizados que serão
migrados para o novo sistema.

11.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11.2.1 Declaração Plena
Não apresentamos a Declaração Plena em função das just ificas apresentadas no item 11.1

11.2.2 Declaração com Ressalva

QUADRO A.11.2.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO NÃO
REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA

UNIDADE JURISDICIONADA .
DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Denominação completa (UJ) Código da UG

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais , do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico ), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

a) Falta de registros relativos à depreciação dos bens móveis, re ferentes aos meses de janeiro a julho de
2013.

b) Inventário Patrimonial constando informações divergentes com os saldos apresentados no Balanço
Patrimonial

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local São João del Rei Data 28/3/2014
Contador Responsável Ana Alice de Resende CRC nº MG098932/O-3

12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ

Informações relevantes já foram relatadas no item 2.3.
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PARTE B, 6, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127, DE 15/5/2013

18.1 INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IF ES NOS TERMOS DA DECISÃO TCU Nº
408/2002 – PLENÁRIO E MODIFICAÇÕES POSTERIORES

QUADRO B.6.1 – RESULTADOS DOS INDICADORES PRIMÁRIOS – DECISÃO TCU N.º 408/2002

EXERCÍCIOSINDICADORES
PRIMÁRIOS 2013 2012 2011 2010 2009

Custo Corrente com HU
(Hospitais Universitários) -

- -
- -

Custo Corrente sem HU
(Hospitais Universitários) 156.151.921,83

132.211.313,43 113.479.368,27
113.620.484,97 83.194.005,94

Número de Professores
Equivalentes 759,00

702,50 659,50
593,50 493,50

Número de Funcionários
Equivalentes com HU
(Hospitais Universitários) -

- -
- -

Número de Funcionários
Equivalentes sem HU
(Hospitais Universitários) 894,20

747,70 702,60
638,00 637,00

Total de Alunos
Regularmente Matriculados
na Graduação (AG) 11.314,50

10.071 9.568,50
6.765,00 5.530,00

Total de Alunos na Pós-
graduação stricto sensu,
incluindo-se alunos de
mestrado e de doutorado
(APG) 509,00

276 469,00

337,00 221,00
Alunos de Residência
Médica (AR) 28,00

- -
- -

Número de Alunos
Equivalentes da Graduação
(AGE) 11.190,00

8.334 4.634
4.841,00 5.013,00

Número de Alunos da
Graduação em Tempo
Integral (AGTI) 5.894,00

4.890 10.217
8.160,00 8.178,00

Número de Alunos da Pós-
graduação em Tempo
Integral (APGTI) 1.018,00

552 938
674,00 442,00

Número de Alunos de
Residência Médica em
Tempo Integral (ARTI)

- -
- -

FONTE: PPLAN
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18.2 RESULTADO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS  IFES

QUADRO B.6.2 – RESULTADOS DOS INDICADORES DA DECISÃO TCU N.º 408/2002

EXERCÍCIOS
Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P

2013 2012 2011 2010 2009
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente - - - - -
Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente R$ 12.762,14 R$ 14.878,48 R$ 13.149,56 R$ 10.519,91 R$ 10.260,60
Aluno Tempo Integral / Professor Equiv alente 9,14 7,75 12,55 12,55 9,62
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com
HU -

-
- -

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU 7,76 7,28 7,93 8,32 6,45
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente - - - -
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente 1,18 1,06 1,18 1,51 1,49
Grau de Participação Estudantil (GPE) 0,52 0,49 0,58 0,89 0,66
Grau de Envolvimento Discente com Pós -Graduação
(CEPG) 0,04 0,03

0,06 0,01 0,01

Conceito CAPES/MEC para a Pós -Graduação 3,24 3,25 3,27 3,5 3,5
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,39 4,24 4,21 3,79 3,97
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 41,89% 58,56% 25,22% 68,73% 56,67%

FONTE: PPLAN

18.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE GESTÃO DAS IFES

Análise Crítica: Cabe informar que com a greve ocorrida em 2012, o ano de 2013 contou com três
semestres letivos. O ano letivo de 2013 terminou somente em fevereiro/2014 o que levou a utilizar
as informações do segundo semestre do ano letivo de 2012 e o primeiro semestr e do ano letivo de
2013. Com isso, ao analisar a série histórica pode -se apresentar distorções que, aparentemente, não
são verdadeiras. A seguir apresentamos os gráficos com comentários dos indicadores:

GRAFICO 5  CUSTO CORRENTE SEM HU/ALUNO EQUIV ALENTE
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CUSTO CORRENTE SEM HU/ALUNO EQUIV.

Comentário: a partir de 2008 até 2012 houve o crescimento ascendente do aluno equivalente uma vez que a relação
entre vaga ofertada e aluno formando era igual. Em 2013, o tempo de integralização do curso iniciado em 2008
terminou e apresentou os alunos re almente formados. Observa-se que é possível constatar as retenções e evasões no
decréscimo demonstrado no gráfico.
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GRAFICO 6 ALUNO TEMPO INTEGRAL/PROFESSOR EQUIVALENTE
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Comentário: Em relação a este indicador, comparando 2012 e 2013 houve uma variação as cendente devido ao fato de
ter utilizado os dados do segundo semestre de 2012 e primeiro semestre de 2013.

GRAFICO 7 ALUNO TEMPO INTEGRAL/FUNCIONÁRIO EQUIV. SEM HU
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Comentário: o mesmo se refletiu neste indicador. Porém a relação servidor/aluno da UFSJ é o menor índice entre as
IFES – Instituições Federais de Ensino
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GRAFICO 8  FUNCIONARIO EQUIV. SEM HU/PROFESSOR EQUIVALENTE

1,49 1,51

1,18
1,06

1,18

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2009 2010 2011 2012 2013

FUNCIONARIO EQUIV. SEM HU/PROFESSOR
EQUIVALENTE

Comentário: Em 2013 o acréscimo em relação a 2012 se deu devido às  contratações de terceirizados.

GRAFICO 9 GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL
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Comentário: Devido o aumento da oferta de vagas nos cursos de maior peso houve o aumento deste indicador
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GRAFICO 10 GRAU DE ENVOLVIMENTO DISCENTE COM PÓS - GRADUAÇÃO
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Comentário: Em 2013, a elevação se deve pelo acréscimo do número de programas de pós-graduação

GRÁFICO 11  CONCEITO CAPES /MEC PARA PÓS -GRADUAÇÃO
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Comentário: Houve um acréscimo no número de programas aprovados pela CAPES, que inicialmente é criado com
conceito 3 reduzindo este indicador

GRAFICO 12  INDICE DE QUALIFICA ÇÃO DO CORPO DOCENTE
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Comentário: Os docentes admitidos já são qualificados em nível de doutorado
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GRAFICO 13 TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO
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Comentário: este é um resultado preocupante para a instituição, pois demonstra a proporção entre os ingressantes e os
concluintes. No gráfico pode-se observar o acréscimo das retenções e para isto a instituição criou programas de auxilio
aos estudantes repetentes. Lembramos que o fato do 2º semestre de 2013 não está registrado trás reflexo neste indicador
tanto positivamente como negativamente .
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18.4 RELAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE APOIO

QUADRO B 6.3 – RELAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES DE APOIO
Valores em R$ 1,00

Fundação de Apoio.
Nome: FAUF – Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del CNPJ: 05.418.239/0001-08

Instrumento ContratualProjeto
Contrato Convênio

Vigência Valor Vigência ValorN° Tipo N° Objeto
Início Fim Bruto Repassado

N° Objeto
Início Fim Bruto Repassado

Projeto de
Criação e

Implantaçã
o do Centro
Regional de
Referência

sobre
Drigas de
São João
del Rei –

CRR
2 008/2013

Gestão
administrat

iva e
financeira

do "Projeto
de Criação

e
Implantaçã
o do Centro

Regional
de

Referência
sobre

Drigas de
São João
del Rei" -

CRR -
SJDR e

intervenção
psicológica
da UFSJ:"
Projeto de

Redução de
Danos".

01/08/2013 1/8/2014
252.400,00  252.400,00
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Programa
Mais

Educação
012/2013

Gestão
administrat

iva e
financeira

de recursos
do

Programa
Mais

Educação,
referente ao
Projeto de
Educação
Integral na
Região das
Vertentes

27/9/2013 31/12/2014 210.428,82  210.428,82

FAPEMIG
SHA APQ-
03465-11 2 049/2013

Gestão
administrati

va e
financeira
do Projeto
"Apoio às

Incubadoras
de

Empresas
de Base

Tecnológic
as"

27/3/2013 26/3/2014 6.891,00 6.891,00
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MCT/CNP
q/CT-Saúde
nº 57/2010

2 097/2013

Gestão
Administrat

iva e
Financeira,
quanto às

taxas
bancárias e
alfandegári

as de
importação
ao Projeto
pela CNPq
"Criação do
Centro de

Controle de
Câncer

Familial no
Centro-
oeste"

30/4/2013 30/4/2014 19.000,00 19.000,00
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124/2013

Gestão
administrati

va e
financeira
referente à

contrapartid
a nos

Projetos
"Mantenção
de MEV de
Bancada -
TEC/APQ-
02580-12 e
Manutençã

o ds
Espectrôme
tro de RMN

Brucker
AC200-

CEX/APQ-
02596-12"

7/6/2013 31/11/2014 6.037,50 6.037,50

Curso de
Especializa

ção em
Docência
Infantil

1 148/2013

Gestão
administrati

va e
financeira

dos
recursos do
Curso de

Especializa
ção em

Docência
na

Educação
Infantil.

29/11/2013 31/8/2015 161.280,00 161.280,00
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FINEP Nº
01.12.0506.

00.00 2 152/2013

Gestão
administrati

va e
financeira
referente a
complemen

tação de
verba para
aquisição

do
equipament

o
Microscopi
a de Força
Atômica.

"Projeto de
Consolidaç

ão da
Infraestrutu

ra de
Pesquisa e
Experiment
al da Pós-

Graduação"
.

21/1/2014 21/1/2015 89.008,46 89.008,46
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2 158/2013

Gestão
administrati

va e
financeira
do Projeto
"Pedagógic

o de
Formação

Continuada
de

Conselheiro
s

Municipais
de

Educação"

31/12/2013 31/12/2014 69.930,00 69.930,00

Total Total
Recursos Pertencentes às IFES Envolvidos nos Projetos

Projeto Recursos das IFES
Financeiros Materiais HumanosNº Tipo

Valor Tipo Valor Quantidade Valor

Projeto CRR 2 62.950,08
1 (pelo menos)

Programa Mais Educação 2
1 (pelo menos)

Curso de Especialização em Docência
na Educação Infantil

1
1 (pelo menos)

Tipo:
(1) Ensino
(2) Pesquisa e Extensão
(3) Desenvolvimento Institucional         (4) Desenvolvimento Científico   (5) Desenvolvimento Tecnológico

FONTE: PPLAN

Magnífica Reitora Valéria Heloisa Kemp
DIRIGENTE DA UNIDADE


