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Introdução

Este relatório de Gestão está estruturado seguindo os itens das orientações das Normativas contidas
Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 119/2012 e da Portaria TCU nº
150/2012.

Os itens e quadros abaixo, constantes da IN 119/21012, não se aplicam à Instituição:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Item 3.3 - Remuneração Paga aos Administradores
Quadro A.4.1 - Programa de Governo Constante do PPA – Temático
Quadro A.4.2 - Objetivos de Programa Temático de Responsabilidade da UJ
Quadro A.4.3 - Iniciativas de Programa Temático de Responsabilidade da UJ
Quadro A.4.5 - Programa de Governo Constante do PPA-de Gestão e Manutenção
Quadro Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços
Item 5.3 - Transferência de Recursos
Quadro A.5.1 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
Quadro A.5.9 - Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos por UG e por Suprido (Conta
Tipo “B”)
Quadro A.5.11 - Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por Meio do Cartão de crédito
Corporativo (série histórica)
Quadro A.5.12 - Prestação de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF)
Item 5.5 - Renúncias Tributárias sob a Gestão
Item 11.3 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas (a UFLA utiliza o SIAFI)
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Parte A do anexo II da DN 119
1.

Identificação e Atributos

1.1

Identificação
Poder e Órgão de vinculação

Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação

Código SIORG: 244

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Universidade Federal de Lavras
Denominação abreviada: UFLA
Código SIORG: 000463

Código LOA: 26263

Código SIAFI: 153032

Situação: ativa
Natureza Jurídica: Autarquia
Principal Atividade: Educação Superior – Ensino - Graduação e Pós-Graduação
Telefones/Fax de contato:

(035) 3829-1219

Código CNAE: 8532-5/00

(035) 3829-1546

(035) 3829-1502

Endereço eletrônico: proplag@proplag.ufla.br
Página da Internet: http://www.ufla.br
Endereço: Praça Prof. Edmir Sá Santos, s/n – Campus Universitário – Cx. Postal 3037 – Lavras/MG – 37200-000
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
"Criada pela Lei nº 8.956, de 15 de dezembro de 1994, por transformação da Escola Superior de Agricultura de Lavras,
fundada em 1908, federalizada pela Lei nº 4.307 de 23 de dezembro de 1963 e transformada em autarquia de regime
especial pelo Decreto nº 70.686, de 07 de junho de 1972, regendo-se pela legislação vigente, por Estatuto, pelo
Regimento Geral e pelas resoluções e normas emanadas dos Conselhos Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Tem por finalidade promover o ensino de graduação e pós-graduação, a pesquisa e a extensão universitária,
desenvolver as ciências, as letras, as artes, o esporte e a saúde e prestar serviços técnicos especializados à comunidade.
As normas que estabelecem a estrutura orgânica são definidas pelo Regimento Geral aprovado pela Resolução CUNI
Nº 009/2010 de 25/3/2010, alterado pelas Resoluções CUNI 076/2010 de 13/12/2010, 010/2011 de 17/2/2011, 17/2011
de 17/3/2011, 078/2011 de 20/10/2011, 087/2011 de 6/12/2011, 095/2011 de 15/12/2011, 027/2012 de 08/05/2012 e
044/2012 de 24/5/2012 e Regimentos Internos. O Estatuto foi aprovado pela Portaria MEC nº 959, de 3/8/1995,
publicada do DOU de 4/8/1995, alterado pelas Portarias MEC nº 66, de 17/1/2007 (DOU de 19/1/2007) e nº 1.591, de
28/10/1999 (DOU de 3/11/1999)
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI

Nome

-

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI

Nome

-

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

153032

15251
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1.2

Finalidade e Competências Institucionais

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) é pessoa jurídica de direito público, autarquia
especial integrante da Administração Indireta da União, criada pela Lei no 8.956, de 15/12/94,
vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.078.679/0001-74, com sede
na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, Campus Universitário, CEP 37.200-000, Caixa Postal
3037. Tem como finalidades e competências institucionais:
I.
estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II.
formar indivíduos nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, bem como
colaborar na sua educação continuada;
III.
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o
entendimento do ser humano e do meio em que vive;
IV.
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;
V.
suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI.
estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação
de reciprocidade;
VII. promover a extensão, junto à população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;
VIII. desenvolver as ciências, as letras, as artes, o esporte e a saúde, visando à preservação e à
melhoria da qualidade de vida.
Suas finalidades e competências estão relacionadas com a Constituição Federal e as seguintes
Leis:
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 207 - Dispõe sobre a
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das
universidades;
2. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
3. Lei nº 5.539, de 27 de novembro de 1968. Modifica dispositivos da Lei número 4.881-A, de
6 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Superior, e dá outras
providências;
4. Lei n° 8.956, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a transformação da Escola Superior
de Lavras em Universidade Federal de Lavras e dá outras providências;
5. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional;
6. Lei nº 9.515, de 20 de novembro de 1997. Dispõe sobre a admissão de professores, técnicos
e cientistas estrangeiros pelas universidades e pelas instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais;
7. Lei no 10.558, de 13 de novembro de 2002. Cria o Programa Diversidade na Universidade, e
dá outras providências;
8. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e
nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras;
9. Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do
Brasil – UAB;
10. Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
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Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI;
12. Decreto nº 6.129, de 20 de junho de 2007. Dispõe sobre a vinculação das entidades
integrantes da administração pública federal indireta;
13. Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos Decretos nos 5.622,
de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e
5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação
e sequenciais no sistema federal de ensino;
14. Decreto nº 7.233, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre procedimentos orçamentários e
financeiros relacionados à autonomia universitária, e dá outras providências;
15. Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei no 12.711, de 29 de agosto
de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de
ensino técnico de nível médio;
16. Estatuto da Universidade Federal de Lavras. Aprovado pela Portaria MEC nº 959, de 3/8/95,
publicada no DOU de 4/8/95, alterado pelas Portarias MEC nº 1.591, de 28/10/99 (DOU de
3/11/99) e nº 66, de 17/1/07 (DOU de 19/1/07);
17. Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras. Aprovado pela Resolução CUNI n°
009, de 25/3/2010 e alterado pelas Resoluções CUNI n° 76/2010, n° 10/2011, n° 17/2011, n°
78/2011, n° 87/2011, n° 95/2011, n° 027/2012 e n° 044/2012;
18. Regimento Interno do Conselho Universitário da UFLA. Aprovado pela Resolução CUNI n°
042, de 7/7/2010.
19. Regimento Interno do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFLA. Aprovado pela
Resolução CUNI n° 050, de 4/8/2010.
20. Regimento Interno do Conselho de Curadores da UFLA. Aprovado pela Resolução CUNI n°
56, de 8/9/2010.
21. Regimento Interno da Reitoria da UFLA. Aprovado pela Resolução CUNI n° 041, de
22/5/2012.
11.

8

1.3

Organograma Funcional
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Descrição Sucinta das Competências e Atribuições
Conselho Universitário - CUNI
Órgão superior de deliberação coletiva da UFLA, em matéria de administração financeira e política
universitária.
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE
Órgão superior de deliberação coletiva, autônomo em sua competência, responsável pela política de
todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFLA.
Conselho de Curadores - CCUR
Órgão de fiscalização econômico-financeira da UFLA
Ouvidoria
Órgão autônomo, tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento institucional, atuando como
um canal de interlocução com a sociedade, com vistas a mediar as relações entre a Administração
Pública e o administrado, propondo ações corretivas ou de aproveitamento de sugestões viáveis e
pertinentes.
Reitoria
Órgão executivo central que administra, coordena, fiscaliza e superintende todas as atividades da
UFLA.
Gabinete
Órgão de apoio e assessoramento da Reitoria, com atribuição de executar os serviços técnicoadministrativos de apoio e de relações públicas do Reitor.
Coordenadoria de Cerimonial
Órgão de apoio e assessoramento do Gabinete da Reitoria, tem por objetivo o planejamento e a
organização de cerimônias a serem realizadas no âmbito da Universidade Federal de Lavras.
Assessoria de Comunicação Social
Órgão de apoio e assessoramento do Gabinete da Reitoria, nas áreas de Imprensa, Relações
Públicas, Publicidade e Propaganda, tem como finalidades prestar serviços de administração das
informações jornalísticas, elaborar e executar programas institucionais para o público interno e
externo, bem como planejar, coordenar, executar e administrar a publicidade, propaganda e
campanhas promocionais e institucionais de interesse da Instituição.
Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação
Órgão de supervisão, assessoramento e acompanhamento da formulação e execução da política de
pessoal técnico-administrativo da UFLA.
Diretoria de Relações Internacionais
Órgão de apoio e assessoramento da Reitoria, tem por objetivo promover a interação da UFLA com
instituições de ensino superior e empresas estrangeiras, órgãos e organismos internacionais, bem
como cooperar na celebração de parcerias de cooperação técnica e científica de âmbito
internacional.
Comissão Permanente de Pessoal Docente
Órgão de assessoramento da Reitoria, incumbido de acompanhar a execução da política de pessoal
docente.
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Procuradoria-Geral
Órgão executivo de assessoramento, tem por competência a defesa judicial e extrajudicial dos
interesses da União no âmbito da UFLA, bem como as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico à administração universitária.
Auditoria Interna
Órgão de apoio e assessoramento técnico, tem por atribuição as atividades de controle preventivo e
corretivo, de fiscalização e de orientação dos atos e fatos administrativos da UFLA em assuntos
contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e de pessoal.
Comissão de Ética
Órgão de assessoramento da Reitoria, tem por objeto orientar e aconselhar sobre a ética profissional
dos servidores da UFLA, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público.
Comissão Própria de Avaliação
Órgão de apoio e assessoramento da Reitoria, tem por objetivo a condução dos processos de
avaliação internos da Instituição, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).
Biblioteca Universitária
Órgão de assessoramento, tem a finalidade de atender ao ensino, à pesquisa e à extensão da UFLA,
pautando sua atuação na democratização do acesso à informação e ao acervo sob sua
responsabilidade e o respeito ao princípio do controle bibliográfico universal.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários
Órgão responsável pela execução das atividades de assistência social dirigida a todos os segmentos
da Universidade Federal de Lavras.
Coordenadoria de Programas Sociais
Órgão responsável pela definição de políticas sociais e pela execução de programas educacionais e
de assistência, a servidores e estudantes regularmente matriculados.
Coordenadoria de Moradia e Alimentação
Órgão responsável pela coordenação dos programas de Moradia Estudantil e
Alimentação direcionados a todos os segmentos da Universidade Federal de Lavras priorizando os
estudantes avaliados como sendo de maior vulnerabilidade socioeconômica a fim de corroborar no
atendimento a suas necessidades básicas.
Coordenadoria de Esporte e Lazer
Órgão responsável pela coordenação, promoção e desenvolvimento das atividades relacionadas às
ações esportivas e de Lazer promovidas pela Universidade Federal de Lavras, na área da Instituição
e fora dela, bem como incentivar a prática esportiva e envidar esforços para promoção do esporte e
de atividades físicas e de lazer, como forma de promoção da saúde e do bem estar da comunidade
universitária.
Coordenadoria de Saúde
Órgão responsável pela promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas, oferecendo
atendimento de qualidade à comunidade universitária.
Núcleo de Acessibilidade
Órgão responsável por fomentar políticas e oferecer subsídios nas decisões relativas ao processo de
inclusão e acessibilidade de acordo com as necessidades institucionais e com as políticas públicas.
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Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Órgão colegiado responsável pela coordenação, promoção e desenvolvimento das atividades
relacionadas às ações de extensão, cursos, estágios e serviços na área da Instituição e fora dela,
quando promovidas pela Universidade Federal de Lavras.
Coordenadoria de Cursos e Eventos
Órgão responsável pela coordenação, promoção e desenvolvimento das atividades relacionadas a
cursos e eventos de extensão universitária promovidas pela UFLA.
Coordenadoria de Estágios
Órgão responsável pela coordenação, promoção e desenvolvimento das atividades relacionadas às
ações de concessão de estágio escolar supervisionado em que a UFLA fizer parte como instituição
de ensino ou órgão público concedente.
Coordenadoria de Cultura
Órgão responsável pela coordenação, promoção e desenvolvimento das atividades relacionadas às
ações de cultura promovidas pela UFLA.
Coordenadoria de Desenvolvimento Tecnológico e Social
Órgão responsável pela coordenação, promoção e desenvolvimento das atividades relacionadas às
ações de extensão do desenvolvimento tecnológico e social promovidas pela UFLA.
Coordenadoria de Programas e Projetos
Órgão responsável por implementar a política de projetos e programas relacionados às ações de
extensão promovidas pela UFLA.
Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias
Órgão responsável pela difusão de tecnologias e conhecimentos gerados a partir de atividades de
pesquisa na UFLA e em outras instituições de ensino e pesquisa relacionadas ao agronegócio.
Pró-Reitoria de Graduação
Órgão da Reitoria que tem a finalidade de coordenar, supervisionar, fiscalizar e selecionar
estudantes para os cursos de graduação, bem como dar apoio pedagógico, apoio ao ensino a
distância e registrar as atividades acadêmicas dos cursos oferecidos pela Universidade Federal de
Lavras.
Diretoria de Processos Seletivos
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, tem por finalidade a realização de processos
seletivos.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, tem por finalidade realizar a emissão de diplomas,
certificados, atestados, históricos escolares e outros documentos relativos às atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensão.
Centro de Educação a Distância
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, tem por finalidade coordenar, em colaboração com
os colegiados de cursos, as ações em EAD ou semipresenciais da Universidade.
Diretoria de Apoio Ao Desenvolvimento Pedagógico
Órgão de apoio a atividades docentes, em todos os níveis da educação superior da Universidade
Federal de Lavras, subordinada administrativamente à Pró-Reitoria de Graduação.
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Colegiados dos Cursos de Graduação
Órgãos responsáveis pela coordenação, planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das
atividades de ensino de seus respectivos cursos.
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Órgão vinculado à Administração Central da Universidade Federal de Lavras que tem por
finalidade planejar, elaborar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas e ações de gestão e
desenvolvimento de pessoas, e, como princípio, propiciar os meios necessários aos servidores para
desempenharem suas atividades.
Diretoria de Gestão de Pessoas
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, responsável por planejar,
implementar, acompanhar e avaliar as políticas de gestão de pessoas, em consonância com a
legislação vigente, com as orientações emanadas da Pró-reitora e em parceria com as unidades
administrativas da Comissão Permanente de Pessoal Docente e Comissão Interna de Supervisão da
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação.
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, tem por objetivo
planejar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de desenvolvimento de pessoas, em
consonância com a legislação vigente, com as orientações emanadas da Pró-Reitora e em parceria
com as unidades administrativas da Comissão Permanente de Pessoal Docente e Comissão Interna
de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação e com base na PNDP
– Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.
Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão
Órgão vinculado à Reitoria da UFLA que tem por finalidade planejar, coordenar, fomentar e
acompanhar as atividades e políticas de planejamento e gestão orçamentária, financeira, ambiental,
patrimonial e estrutural da UFLA.
Superintendência de Planejamento
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, tem a finalidade planejar, em
consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional, as diretrizes da UFLA, respeitando os
planos, projetos, programas governamentais e a legislação vigente, e orientar as ações das diretorias
a ela relacionadas.
Diretoria de Contratos e Convênios
Órgão vinculado à Superintendência de Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão,
tem por objetivo a institucionalização de contratos e parcerias no âmbito da UFLA, por meio da
centralização do controle de todos os instrumentos legais, da gerência do trâmite processual e da
assessoria ao procedimento administrativo.
Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Órgão vinculado à Superintendência de Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão,
tem por finalidade assessorar, coletar dados, organizar, executar e controlar as atividades relativas à
contabilidade, ao orçamento e às finanças da UFLA, de acordo com a legislação vigente, bem como
prestar contas destas atividades.
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação
Órgão vinculado à Superintendência de Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão,
tem por objetivo planejar, desenvolver e gerir as atividades da Tecnologia da Informação e de
Comunicações da UFLA.
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Diretoria de Meio Ambiente
Órgão vinculado à Superintendência de Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão,
com a finalidade de planejar e coordenar ações de conservação, recuperação, monitoramento e
controle ambiental, saneamento, tratamento e reuso de águas residuárias, coleta, tratamento,
recuperação e reciclagem de resíduos, gestão de energia, prevenção de endemias e as atividades de
prevenção e combate a incêndios no câmpus e demais áreas da UFLA.
Superintendência de Gestão
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, tem a finalidade de orientar as
estratégias de operações e logística da UFLA e as ações das Diretorias de Gestão de Materiais,
Transportes e Máquinas, de Áreas Experimentais e da Prefeitura Universitária.
Diretoria de Gestão de Materiais
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, tem a
finalidade de desenvolver as atividades de gestão referentes à aquisição e gestão administrativa de
material, serviços e patrimônio da UFLA.
Diretoria de Transportes e Máquinas
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão,
responsável pelo planejamento e controle de viagens, logística e manutenção de veículos, controle
do consumo de combustíveis, lubrificantes, pneus, peças, materiais, ferramentas, acessórios e
máquinas, bem como outros itens da frota de veículos necessários ao desempenho de suas
atividades.
Diretoria de Áreas Experimentais
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão. Tem por
finalidade o assessoramento às atividades de pesquisa na UFLA, bem como nas unidades de
pesquisa denominadas Fazendas Muquem e Palmital.
Prefeitura Universitária
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, tem por
finalidade propor e desenvolver atividades relacionadas a obras, manutenção, adequação e reparo de
infraestrutura, segurança, aos serviços de limpeza, urbanização e paisagismo da UFLA.
Coordenadoria de Gestão de Documentos Arquivísticos
Órgão da Administração-Geral subordinado à Superintendência de Gestão da Pró-Reitoria de
Planejamento e Gestão, responsável pela gestão de documentos, protocolo e pelo sistema de
arquivos da Universidade Federal de Lavras.
Coordenadoria da Gráfica Universitária
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão, responsável pelo atendimento às demandas da
comunidade universitária em relação aos mais variados tipos de impressões.
Pró-Reitoria de Pesquisa
Órgão colegiado responsável pelo assessoramento às atividades de pesquisa e à manutenção da
política de propriedade intelectual na Universidade Federal de Lavras.
Coordenadoria de Comissões Permanentes
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, tem por finalidade congregar as comissões de caráter
permanentes que tenham por finalidade legal e/ou acadêmica a aplicação de normas e legislação
pertinentes em suas áreas de atuação.

14

Editora UFLA
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, tem como finalidade desenvolver a política editorial da
Universidade.
Coordenadoria de Projetos
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, tem por finalidade responder por todos os projetos
institucionais da Universidade e assessorar os pesquisadores na participação de concorrências
constantes de editais específicos para a captação de recursos.
Coordenadoria de Programas de Iniciação Científica
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, tem por finalidade realizar o gerenciamento interno
dos Programas de Iniciação Científica da Instituição, sendo responsável por propor, analisar e
acompanhar a política dos programas de iniciação científica da Universidade Federal de Lavras.
Núcleo de Inovação Tecnológica
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, tem por finalidade a criação e o gerenciamento da
política de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, bem como à viabilização de
estratégias e ações relacionadas à propriedade intelectual nos âmbitos interno e externo da UFLA.
Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária
O Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária, órgão da Pró-Reitoria de
Pesquisa, tem por finalidade prestar suporte às atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico nas áreas de conhecimento desenvolvidas na UFLA
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Órgão da Reitoria cuja finalidade é coordenar, supervisionar e fiscalizar os Programas e Cursos de
Pós-Graduação oferecidos pela Universidade Federal de Lavras, e as atividades de treinamento de
servidores docentes e técnico-administrativos no âmbito da Pós-Graduação.
Departamentos Didático-Científicos
O Departamento é a menor fração da estrutura universitária para todos os efeitos de organização
administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal e será administrado nos termos do
Estatuto, do Regimento Geral e do seu Regimento Interno.
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1.4

Macroprocessos Finalísticos

A missão da Universidade Federal de Lavras é manter e promover a excelência no ensino,
na pesquisa e na extensão, formando cidadãos e profissionais qualificados, produzindo
conhecimento científico e tecnológico de alta qualidade e disseminando a cultura acadêmica, o
conhecimento científico e tecnológico na sociedade.
A UFLA se compromete com os princípios éticos de formação humanista, de justiça social,
da formação cidadã, da prestação de serviços públicos de qualidade, com o cumprimento da
Constituição Federal e das Leis que regem o país e com a edificação de uma sociedade justa e
igualitária. Alinhados à missão e aos compromissos éticos da UFLA encontram-se os
macroprocessos finalísticos, os objetivos estratégicos, os macroprocessos de apoio e os processos
administrativos, como pode ser observado na demonstração abaixo.

Macroprocessos
Finalísticos

Objetivos
Estratégicos



ENSINO





PESQUISA



EXTENSÃO




Internacionalização
Expansão dos Cursos
de Graduação
Mudança na
Estrutura
Organizacional
Modernização do
Sistema de Gestão
Avanços na gestão de
Inovação
Tecnológica
Desenvolvimento de
Grupos
Multidisciplinares
Centro de Referência
em Extensão
Qualidade no Ensino
de Graduação e Pósgraduação

Macroprocessos de
Apoio














Política de Ensino
Ensino de Graduação
Ensino de PósGraduação
Educação à Distância
Política de Apoio e
Desenvolvimento
Pedagógico
Política de Atendimento
aos Discentes
Política de Educação
Inclusiva
Política de Pesquisa
Pesquisa
Política de Extensão
Política de estágio,
prática profissional e
atividades
complementares
Extensão e Cultura

Processos de Apoio
Administrativo











Estrutura Administrativa
Consórcio entre
Universidades
Gestão Integrada
Gestão de Pessoas
Gestão da Tecnologia da
Informação
Gestão do Campus
Gestão da Comunicação
Social
Gestão de Assuntos
Estudantis e
Comunitários
Gestão Orçamentária e
Financeira
Relações Internacionais

A UFLA mantém seu compromisso institucional com a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, com os princípios da autonomia universitária, com o ensino público e gratuito,
com a gestão democrática, com o desenvolvimento social, econômico e ambiental de nosso país,
com a valorização humana e profissional dos docentes, discentes e técnico-administrativos.
Objetivos:


Ensino - formar e qualificar profissionais, docentes e pesquisadores, comprometidos
com a ética e cidadania, por meio da oferta de ensino presencial e à distância de alta
qualidade na graduação, na pós-graduação lato sensu e na pós-graduação stricto sensu;
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1.5

Pesquisa - gerar conhecimento científico e tecnológico de alta qualidade, estimular e
viabilizar a formação de grupos de pesquisa voltados para o desenvolvimento
sustentável da sociedade, dentro dos padrões éticos estabelecidos pelas leis brasileiras;
Extensão e Cultura - incrementar a relação bidirecional entre universidade e sociedade
com vistas a produzir e difundir o conhecimento científico e tecnológico gerado pela
UFLA, no âmbito regional, estadual, nacional e internacional por meio de publicações e
ações extensionistas que promovam o desenvolvimento cultural, socioeconômico e
ambiental da sociedade.

Macroprocessos de Apoio

Os Macroprocessos de Apoio dizem respeito às políticas e ações adotadas pela UJ que
sustentam os macroprocessos finalísticos. Nesse sentido, destacam-se as políticas e ações de ensino,
de extensão e de pesquisa que a UFLA estabeleceu para o período de 2010 a 2015, que constam do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Além do estabelecido pelo PDI, o desenvolvimento
institucional está fortemente pautado nos compromissos assumidos pela gestão da UFLA, que tem a
expectativa de não só cumprir, mas exceder as metas do PDI 2010-2015, uma vez que estas metas e
ações estão sendo avaliadas e atualizadas anualmente pela Instituição, levando em consideração o
novo perfil da gestão e as ações compromissadas para o desenvolvimento institucional.
Política de Ensino
O trabalho tem como foco a busca da excelência nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão. A política de Ensino de Graduação está pautada na expansão dos cursos de graduação,
especialmente nas áreas de Engenharia, vindo ao encontro da necessidade de suprir o País com mão
de obra especializada, para dar sustentação ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, de
maneira sustentável. Apesar da expansão projetada, tem-se forte compromisso de se manter a
tradição da UFLA na busca da qualidade de ensino cada vez mais alta.
Neste escopo, foi apresentada ao MEC uma proposta de expansão pela criação de sete cursos
de graduação (ANEXO II), sendo eles, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química,
engenharia de materiais, engenharia de computação, engenharia de telecomunicações e geologia. O
projeto foi elaborado de maneira que esta expansão possa ocorrer com a tradicional qualidade da
UFLA, uma vez que se tomou o cuidado de se dimensionar a necessidade de docentes, técnicos e
infraestrutura em uma perspectiva de excelência. Ações têm sido feitas continuadamente junto aos
gestores do MEC para que se possa obter êxito nesta proposta de expansão e existe a expectativa de
que já consigamos iniciar o projeto no ano de 2013.
A melhoria da qualidade dos cursos já existentes na UFLA também é foco constante da
gestão atual. O índice geral de cursos (IGC), indicador de qualidade institucional utilizado pelo
MEC, divulgado no ano de 2012, colocou a UFLA ranqueada entre as três primeiras instituições
universitárias do País e a primeira de Minas Gerais. Ações têm sido feitas no sentido de que se
possa melhorar ainda mais o IGC para os próximos anos. Dentre estas ações estão o
acompanhamento minucioso dos processos de avaliação dos cursos de graduação, a atualização e
modernização dos seus projetos pedagógicos, a constituição de núcleos docentes estruturantes
(NDE) em todos os cursos de graduação, a separação das gestões dos cursos de graduação que
formam dois graus acadêmicos, destinando-se função comissionada de coordenação de curso (FCC)
separadamente para coordenadores de cursos com grau licenciatura e coordenadores de curso com
grau bacharelado.
Destaca-se também aqui, a submissão, em 2012, de duas propostas institucionais ao edital
do MEC para expansão de grupos do programa de educação tutorial (PET), o qual tem a melhoria
do ensino de graduação como foco. A UFLA conseguiu aprovar as duas propostas enviadas, o que
representará a implantação, em 2013, do PET Engenharia de Alimentos e do PET Medicina
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Veterinária, os quais se juntam aos outros quatro já existentes, caracterizando assim a presença do
programa PET em 25% dos cursos de graduação presenciais.
Além disso, tem havido uma busca incansável dos gestores da UFLA junto ao MEC, para se
conseguir recursos financeiros para a consolidação dos cursos implantados com o projeto REUNI,
ou para apoiar aqueles cursos antigos que tiveram o número de entrada de alunos duplicada,
também no âmbito do REUNI. Outra busca incansável tem sido para se conseguir a destinação para
a UFLA, de um número maior de técnicos-administrativos que possa dar suporte à expansão com
qualidade, bem como resolver o problema histórico da escassez de técnicos na UFLA. Essas ações
quando bem sucedidas refletem diretamente na melhoria da estrutura do ensino, resultando no
aumento da qualidade.
A política de Ensino de Pós-Graduação também está pautada na expansão dos Programas de
Pós-Graduação stricto sensu e dos cursos de pós-graduação lato sensu, além, é claro, da melhoria
de qualidade daqueles já existentes. A qualidade dos Programas stricto sensu vem melhorando. Na
avaliação do triênio 2010/2012, pela CAPES, 52% dos cursos apresentaram conceito maior ou igual
a 5. No triênio anterior, 2007/2009, 25% dos cursos se encontravam nessa situação. Ainda
comparando os triênios citados, houve um aumento de 15% do número de programas no triênio
2010/2012 em relação ao anterior, destacando-se que, em 2012, a implantação do programa de
Mestrado e Doutorado em Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares.
A melhoria do conceito CAPES dos cursos de pós-graduação é também foco constante da
gestão, sendo que algumas ações realizadas em 2012 merecem destaque: 1. Expansão do Programa
de Apoio à Publicação Científica em Periódicos com Fator de Impacto (PAPC-UFLA), criado em
2009, e que, em 2012, apoiou a tradução e revisão de 179 artigos científicos em língua estrangeira,
número 121% superior ao praticado em 2011; 2. Aumento dos recursos financeiros concedidos pela
CAPES que foram, em 2012, 18% mais altos, do que em 2011; 3. Aumento na captação de
recursos da UFLA no edital Pró-Equipamentos da CAPES foi 57% superior à de 2011, ação que
injeta melhoria direta nos laboratórios de pesquisa e ensino de pós-graduação da UFLA, refletindo
inegavelmente em melhoria da qualidade. 4. Aumento na captação de recurso para aquisição de
livros em atendimento ao edital da Livros/FAPEMIG que foi, em 2012, 117% maior do que em
2011; 5. Aumento do número de bolsas destinadas a estudantes de mestrado e doutorado que foi,
26% maior do que em 2011.
Vale também destacar aqui a gestão realizada junto ao MEC em 2012, para a criação do
Programa de Residência Médica Veterinária na UFLA, o qual é um programa de pós-graduação lato
sensu. Foi possibilitada a criação da Residência em sete áreas da Medicina Veterinária, o que, além
de ser fundamental para a formação continuada dos egressos da graduação, é de vital importância
para a melhoria do ensino de graduação, bem como do desenvolvimento da pesquisa e extensão
nestas áreas.
Destaca-se, também, que a UFLA tem estimulado e investido na internacionalização dos
programas de pós-graduação e na formação de redes interinstitucionais que tem contribuído para o
fortalecimento e melhoria dos padrões de qualidade desenvolvidos pelos programas de pósgraduação, especialmente no que diz respeito à produção intelectual e à formação de mestres e
doutores nas áreas de sua competência. Nesse sentido, A UFLA tem acordos de cooperação
internacional que promovem o desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisas, mobilidade
discente, estágio de pós-doutoramento e publicação de artigos científicos em periódicos nacionais e
internacionais em coautoria com pesquisadores de instituições estrangeiras. Além disso, foi
elaborado e submetido ao MEC, em 2012, um projeto inovador, específico para a
internacionalização da UFLA, com ações transversais no ensino, na pesquisa e na extensão
apresentado de forma resumida no Anexo I.
Em consonância com a política de expansão do ensino de graduação, ações têm sido feitas
visando o oferecimento de cursos de graduação na modalidade a distância, ou semipresencial
(EAD). A UFLA é participante do Programa Nacional de Formação dos Professores da Educação
Básica (PARFOR). Pretende-se envolver cada vez mais os docentes em atividades de EAD, até
porque isso representa uma boa estratégia para a melhoria do ensino presencial, uma vez que os
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professores se familiarizam com as ferramentas virtuais e podem ficar mais próximos do perfil do
estudante que hoje ingressa na universidade. Outra é o foco na educação continuada dos professores
da educação básica, aproveitando as políticas emanadas pelo MEC.
Na outra linha que é a busca da excelência acadêmica, também na modalidade EAD, em
2012 foi aprovado junto à CAPES, o Programa de Capacitação Continuada (PACC/2012), com
cinco ações voltadas para a formação dos profissionais que atuam na EAD da UFLA, dentre estas
ações já foram consolidadas: 1. capacitação de tutores a distância de todos os cursos oferecidos pela
UFLA na modalidade EAD; 2. capacitação de tutores presenciais de todos os cursos oferecidos pela
UFLA na modalidade EAD; 3. realização de encontros virtuais por intermédio de Chat para
formação continuada de tutores a distância e presenciais; 4. reuniões com professores-formadores,
coordenadores de tutoria e coordenadores de curso para informações sobre redirecionamentos e
readequação dos trabalhos de tutores presenciais e a distância; 5. organização do I Seminário de
Educação a Distância da UFLA, realizado em 27/11/2012. No mesmo escopo da melhoria da
qualidade do ensino foram construídos e implantados:
a. o planejamento e implantação do sistema de Avaliação Institucional para EAD, com
questionários de avaliação para todos os indicadores de qualidade elaborados e testados. A primeira
etapa de avalição se deu em novembro de 2012.
b. readequação e revisão do manual de tutores para cursos EAD.
c. apoio para o desenvolvimento do curso de extensão, “Escolas Sustentáveis”, na
modalidade EAD;
d. implementação do acompanhamento diário do sistema de tutoria a distância, por
intermédio do apoio dos tutores presenciais e dos relatórios semanais realizados pela equipe,
composta, em média, por 50 tutores que atuam simultaneamente em cinco cursos.
Outro ponto da política de ensino da UFLA é o combate a um fenômeno que hoje atinge
todas as instituições de ensino superior do Brasil, que é a evasão dos cursos de graduação. A própria
política governamental de aumento das vagas de ingresso para o ensino superior no sistema federal,
por si só, já possibilita uma migração de estudantes entre universidades, mais alta do que ocorria
historicamente. Junta-se a isto a criação do Sistema de Seleção Unificada (SISU), pelo MEC, o qual
ao mesmo tempo em que democratiza o acesso ao ensino superior, possibilita uma fácil migração de
estudantes de um curso para outro ou de uma instituição para outra. Portanto, a evasão apresenta
causas multifatoriais, mas a gestão da UFLA se preocupa em combater as causas relacionadas ao
sistema de ensino da UFLA e às características dos cursos oferecidos pela instituição. Neste escopo,
iniciou-se um estudo das causas de evasão dos cursos EAD, por intermédio de entrevista
semiestruturada com estudantes desistentes de todos os cursos oferecidos pela UFLA na
modalidade EAD. O resultado deste diagnóstico deverá desencadear ações de combate à evasão.
Esta ação será feita também em relação ao ensino presencial para, da mesma maneira, se detectar as
principais causas da evasão. Pelos indicadores nacionais, sabe-se que a evasão ocorre
prioritariamente durante o primeiro e segundo período dos cursos e, normalmente, é mais alta nas
licenciaturas.
Nesta vertente, uma ação direta de acompanhamento dos estudantes nestes dois primeiros
períodos está sendo construída, criando-se, no âmbito de cada curso de graduação presencial, um
núcleo de acompanhamento individualizado, composto por docentes, discentes de pós-graduação e
de graduação, visando acompanhar os estudantes nos dois primeiros períodos de maneira a orientálos e ajuda-los na adaptação ao sistema universitário, minimizando assim a evasão. O projeto
objetiva identificar dificuldades encontradas pelos calouros em seu processo de adaptação ao meio
universitário, no que concerne:
a. à postura em relação a sua forma de estudar ou de se dedicar às disciplinas;
b. à compreensão e consolidação de conceitos/conteúdos fundamentais para um
desenvolvimento satisfatório em seu curso. c. às relações sociais estabelecidas em seu curso, na
instituição ou em sua moradia;
c. às normas da instituição – no reconhecimento dos seus direitos e deveres;
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d. desenvolvimento de ações que contribuam para a superação das dificuldades
diagnosticadas e para a constituição de uma postura mais autônoma dos sujeitos, enquanto
estudantes universitários; e. fortalecimento do vínculo dos estudantes com o seu curso, evitando
transferências e, sobretudo, desistências/abandono (evasão). O diagrama abaixo representa uma
visão geral do projeto que será implantado.

Outra ação importante foi a criação do programa institucional de bolsas para as licenciaturas
noturnas, que será implementado em 2013, objetivando dar apoio financeiro àqueles estudantes que
potencialmente se evadem por não conseguirem se dedicar integralmente aos estudos por terem
necessidade de ter uma desgastante jornada de trabalho diário. Estes estudantes serão envolvidos em
projetos acadêmicos, principalmente focados na melhoria do rendimento dos estudantes da
educação básica, nas escolas públicas de Lavras e região.
No quesito inovações pedagógicas para apoio aos cursos de graduação e pós-graduação
presenciais, a UFLA, dede 2008 começou a utilizar os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs)
nas disciplinas de cursos presenciais. Essa ferramenta tem se mostrado cada vez mais eficiente
como apoio pedagógico e, em 2012, ocorreu a conclusão da montagem de um minilaboratório de
computação para ser utilizado em capacitações de professores, monitores e demais usuários dos
AVAs. Várias oficinas foram realizadas, para professores recém-contratados, sobre o uso básico da
ferramenta e foram criadas 420 salas virtuais de aprendizagem, sendo 310 disciplinas e 21 salas
para projetos diversos, da graduação. Na pós-graduação foram criadas 47 salas virtuais de
aprendizagem. Nesta mesma linha, um projeto para desenvolvimento e uso de tecnologias de
informação e comunicação (TICs), como ferramentas pedagógicas, foi implantado no início de
2011, o que permitiu a expansão do uso de TICs na graduação presencial. Está em processo de
implantação, o laboratório de tecnologias para educação (LTE), com a finalidade de pesquisar e
desenvolver materiais didáticos, bem como a preparação dos docentes para uso das ferramentas
disponíveis. Até o momento foram produzidos 1.280 objetos educacionais como vídeos, imagens,
animações, guias de estudo, apresentações de slides com recursos tecnológicos, dentre outros.
Além das ações supracitadas, existe sistematizado na instituição um calendário de Oficinas e
Workshops, em consonância com o calendário acadêmico. Esta ação é dirigida ao corpo docente e
aos estudantes de Pós-Graduação Stricto Sensu, envolvidos com atividades docentes, ou que
pretendam tal exercício. Em 2012, foram realizadas as seguintes oficinas:
a. Avaliação de aprendizagem;
b. Motivação de Aprendizagem;
c. Uso de Recursos Audiovisuais na sala de aula.
d. CAPES-Periódicos: Gerenciamento do estado da arte;
e. AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. Em adição, foram publicados três folhetins
de aprendizagem neste período: 1. Aprendendo a aprender; 2. Maturidade; 3. Aula expositiva.
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Política de estágio, prática profissional, educação à distância e atividades complementares
Dentro da política de qualidade do ensino de graduação, o estágio e demais formas de
prática profissional bem como outras atividades complementares ocupam lugar importante. A
UFLA valoriza os estágios, práticas profissionais e atividades complementares desde a reforma
curricular de 2003, quando todas essas atividades foram consideradas componentes curriculares
obrigatórios e lançadas no histórico escolar dos estudantes. Além do mais, atende às diretrizes
curriculares nacionais dos cursos de graduação, onde em sua maioria, aponta a necessidade de pelo
menos um estágio obrigatório para integralização curricular. Assim, o estudante da UFLA não
consegue se formar sem um mínimo de carga horária destinada às atividades extraclasse,
estabelecidas nos PPC dos cursos de graduação.
A gestão da UFLA desenvolve ações para aumentar as oportunidades de estágios
curriculares e para atingir a meta está sendo feito um trabalho de diagnostico das necessidades e
potencialidades de incremento de oportunidades de estágio curricular. Uma análise criteriosa para
diagnosticar a quantidade e a qualidade dos estágios realizados atualmente, também está sendo
realizada. Pretende-se criar, no âmbito de cada colegiado dos cursos de Bacharelado uma comissão
de estágio curricular para realiza estudos e ações. Nos estágios de Licenciatura existe uma câmara
institucional que acompanha estas atividades.
No segundo semestre de 2012 foram celebrados 55 convênios para estágio e 12 se
encontram em andamento, contribuindo para o total de 834 convênios existentes atualmente. Está
sendo desenvolvido, no Sistema Integrado de Gestão da UFLA (SIG), um módulo para a
operacionalização dos estágios. Isto dará maior fluidez aos processos de convênio e termos de
compromisso e maior comodidade aos discentes na busca de informações e na formalização dos
processos de estágio.
Política de assistência à comunidade universitária
A busca da redução das desigualdades socioeconômicas faz parte do processo de democratização da
universidade e da própria sociedade. A implementação de programas que permitam melhores
condições de acesso ao ensino superior, como o curso pré-universitário gratuito, atendem
candidatos de baixa condição socioeconômica. O processo de democratização universitária exige,
no entanto, a manutenção de mecanismos que proporcionem a todos os estudantes, condições de
permanência e conclusão de seus cursos. A assistência estudantil sempre foi uma política adotada
pela Instituição. Com a criação do Programa de Reestruturação das Universidades Federais de
Ensino Superior – REUNI criado pelo Decreto nº 6096/2007 e de acordo com o Programa Nacional
de Assistência Estudantil – PNAES criado pela Portaria Normativa nº 39 de 12/12/2007, a
assistência estudantil pôde ser ampliada proporcionando maior abrangência nas ações. Com o
aumento do número de estudantes proporcionado pela implantação do REUNI e de acordo com o
PNAES, pretende-se não só o aprimoramento das ações já consolidadas como também a
implementação de novos programas que permitam melhoria constante da qualidade e atendimento
mais amplo das necessidades dos estudantes proporcionando de forma cada vez mais completa, o
suprimento de suas necessidades. A transformação do PNAES em programa de Estado e não mais
de governo, consolidou as conquistas na área da assistência estudantil e do direto à educação.
A assistência à comunidade universitária da UFLA é fundamentada em políticas de
assistência médica, psicossocial, odontológica, nutricional, laboratorial, de moradia e alimentação e
de esporte e lazer. Diversas adequações netas políticas foram executadas pela gestão da UFLA em
2012. Foram feitos investimentos em infraestrutura dos consultórios médicos e odontológicos, com
vistas ao atendimento das exigências da Vigilância Sanitária de Lavras a qual concedeu à UFLA o
alvará sanitário de funcionamento dos referidos consultórios. Outra ação importante foi a
formalização da farmácia privativa da UFLA, com o objetivo de institucionalizar o programa de
doação de medicamentos para a comunidade acadêmica carente visando regulamentar uma ação que
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já ocorria. Este processo é demorado e envolve o Conselho Regional de Farmácia e a Vigilância
Sanitária, portanto a expectativa é que esta ação possibilite o funcionamento regular da farmácia ao
final do primeiro semestre de 2013. Foi também elaborado um projeto de melhoria da qualidade de
vida no Campus, a ser implementado com envolvimento de profissionais do setor de nutrição e de
esporte e lazer. Foram adquiridos equipamentos diversos e será montada uma sala específica para
este projeto. Este projeto envolve orientação alimentar atrelada à prática de esportes, programados
com o objetivo de prevenção de doenças e melhoria de vida das pessoas que integram a comunidade
universitária. Outra ação importante foram os procedimentos para a instalação de um ambulatório
na área central do Campus. Todas as medidas necessárias para a aquisição de alvará sanitário de
funcionamento foram executadas, bem como já foram adquiridos os mobiliários necessários. No
ano de 2012 foram realizados 1993 atendimentos médicos, 691 atendimentos odontológicos, 190
atendimentos nutricionais e 2763 análises clínicas laboratoriais. Foi também iniciada em novembro
de 2012 a implantação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS). Nesse
período foi realizado, um treinamento para a implantação do SIASS/UFLA, o qual já se encontra
instalado no novo local.
Em relação ao esporte e lazer, a principal conquista em 2012 foi a aprovação de recursos
junto ao ministério dos esportes para a construção do Complexo de Esporte de Alto Rendimento. O
esporte de alto rendimento é difundido e incentivado no meio universitário e sempre será uma
prioridade na Instituição, em especial pela consolidação de projetos que ganham destaque nacional
e internacional, como o projeto Cria Lavras. Para incentivar a descoberta de talentos e oferecer uma
estrutura adequada aos atletas já em treinamento, será construída uma pista de atletismo com oito
raias (9 nas duas retas), de 400 metros, nas dimensões e características recomendadas pela
Confederação Brasileira de Atletismo. O projeto inclui uma pista de salto com vara, pista de salto
triplo e extensão, base para arremesso de peso, duas pistas para lançamento de dardo, uma gaiola
para lançamento de martelo e disco e salto em altura, pista de aquecimento e pista elevada para
treinamento. A construção da pista tem previsão de estar finalizada ainda em 2013, para a
preparação de atletas com capacidade para obtenção de índices olímpicos. Foi ainda, foi realizada a
reformulação dos programas de bolsa monitoria esportiva, bolsa atleta e auxílio alimentação;
elaboração do projeto “Combate ao Sedentarismo”; participação das equipes esportivas nos jogos
universitários nas etapas regionais e nacionais; participação da equipe de corrida em eventos nas
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Tiradentes; organização da 1ª corrida
Gammon-UFLA; organização do 4º Duathlon Rural; e aquisição e instalação de equipamentos
para o laboratório de avaliação física dos atletas e dos voluntários dos projetos.
Em relação à moradia, foi concluído o novo prédio destinado à moradia estudantil, com 23
apartamentos, com capacidade para 184 moradores, incluindo um apartamento para portadores de
deficiência. Foi também feita a aquisição dos bens móveis do alojamento e aquisição de catracas e
portão eletrônico para a entrada dos estudantes no alojamento estudantil. Então, a UFLA mantém
atualmente Moradia Estudantil, composta por 02 (dois) blocos num total de 59 apartamentos com
capacidade para 400 estudantes (216 homens e 184 mulheres), destas 312 estão ocupadas com 194
homens e 118 mulheres.
No setor de alimentação, o grande avanço foi o expansão do atendimento do restaurante
universitário para o período noturno, uma reivindicação antiga dos estudantes, docentes e técnicoadministrativos. No Restaurante Universitário é servido diariamente uma média de 3300 refeições
(2700 no almoço e 600 no jantar), com preços subsidiados, principalmente para os estudantes de
baixa condição socioeconômica.
Alguns projetos de programas sociais foram elaborados no período, dentre eles, o Programa
de Apoio e acompanhamento do Tratamento de Dependentes químicos; o Programa de
Atendimento Psicossocial individual, que no segundo semestre de 2012 realizou 206 atendimentos;
o Programa de avaliação socioeconômica de estudantes de graduação e pós-graduação que trata da
avaliação dos alunos ingressantes com o intuito de checar a necessidade de apoio institucional
àqueles alunos com baixa condição socioeconômica; o Programa de auxílio aos estudantes de
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graduação para atividades no exterior; e o Programa de cotas para ingresso de estudantes de
graduação na universidade.
Vale destacar aqui o apoio aos estudantes da UFLA pelo programa de bolsas institucionais.
Para os estudantes de baixa condição socioeconômica foram destinadas em 2012, 470 bolsas com a
contrapartida de que eles que executem atividades nas áreas técnico-científicas e administrativas da
Universidade. Aos estudantes de graduação de baixa condição socioeconômica são disponibilizados
também auxílio-creche a seus filhos e, em 2012, foram atendidos 10 estudantes. Foi iniciada a
construção de um projeto de distribuição e monitoramento de todas as modalidades de bolsas
institucionais, incluindo as de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. A expectativa é que o
projeto seja implantado no primeiro semestre de 2013.

Política de Educação Inclusiva
Até 2008, pouco tinha sido feito em relação à educação inclusiva na universidade. Em 2008
foi aprovado um projeto em resposta ao edital do programa INCLUIR, do MEC. Tratava-se da
inclusão de deficientes visuais à biblioteca universitária. Assim foram adquiridas impressora em
braile, softwares apropriados para acessibilidade, computadores especiais, dentre outros. Nas
edições seguintes do projeto conseguiu-se a aquisição de elevadores, pisos táteis dentre outros. Foi
criado o Núcleo de Acessibilidade da UFLA e para os anos vindouros pretende-se que esse núcleo
aponte as diretrizes para a política de inclusão na UFLA, estabelecendo uma ação contínua nesse
tema de real importância. Em setembro de 2012 foi realizado o I Seminário Projeto Incluir, com o
título DESAFIOS DA INCLUSÃO: DA EDUCAÇÃO BÁSICA À ATUAÇÃO PROFISSIONAL.
Os equipamentos adquiridos no âmbito do projeto incluir foram transferidos para a sede do
NAUFLA, a qual foi estruturada para permitir a acessibilidade dos usuários.

Política de Pesquisa
A pesquisa científica e tecnológica na UFLA é organizada a partir de grupos de pesquisa
cadastrados no CNPq e que atuam nos programas de pós-graduação da universidade. Atualmente, a
UFLA conta com 115 grupos, sendo sete deles em fase de preenchimento, onde atuam 1053
pesquisadores, 1884 estudantes e 154 técnicos. Esses grupos desenvolvem 616 linhas de pesquisa.
Houve crescimentos significativos, comparando-se a base corrente e o último censo do CNPq. O
número de grupos aumentou 19%, o de pesquisadores aumentou 70% e o de estudantes 94%. Esse
crescimento é resultado da inserção de novos professores contratados entre o último censo e o
momento atual, que possibilitou maior participação estudantil nas atividades de pesquisa da UFLA,
reforçando sua tradição de excelência na formação de recursos humanos. A produção científica nos
últimos quatro anos foi de 4504 artigos, com crescimento significativo do número de publicações
em revistas de maior impacto. A produtividade média na UFLA foi de 4,4 artigos/autor,
considerando-se os docentes diretamente envolvidos com pesquisa. A produtividade média de 2012,
com base nos dados de setembro, é de 4 artigos/autor. Como a produção científica dos docentes em
2012 considera somente oito meses do ano, estima-se que essa média de produtividade chegue aos 5
ou mais artigos por docente autor. Ao se considerar a produção científica em relação ao total de
docentes, a média de produtividade em pesquisa é de 2,8 artigos/docente. Esses números
evidenciam o grande espaço para crescimento em pesquisa na UFLA, considerando-se que parcela
significativa dos docentes foi contratada recentemente e a produção científica não está ainda
contabilizada na universidade. A proposta de gestão da atual administração da UFLA tem na
internacionalização uma das grandes metas para tornar-se uma instituição reconhecida
internacionalmente. Para isso, estão sendo adotadas ações como a reestruturação de Unidades
Multiusuário para apoio à pesquisa e o levantamento da produção científica da UFLA nas bases de
dados de periódicos, cuja meta é se corrigir eventuais dificuldades de publicação em periódicos de
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maior impacto, aumentar a quantidade de citações pela comunidade científica nacional e
internacional dos trabalhos desenvolvidos na UFLA e, principalmente, inserir os novos docentes
nas atividades de pesquisa, por meio da participação nos programas de pós-graduação da
universidade.
O aumento do número de docentes recém-contratados envolvidos em pesquisa desencadeou
um aumento de 21% no número de estudantes vinculados ao programa institucional voluntário de
iniciação científica (PIVIC) e de 6,5% de estudantes vinculados ao programa institucional de bolsas
de iniciação científica (PIBIC). A iniciação científica encontra-se consolidada em boa parte dos
cursos da UFLA. Os cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal são
cursos que mantém, desde 2011, mais de 10% dos seus estudantes trabalhando com iniciação
científica remunerada. Os cursos de Ciências Biológicas e Química tiveram um aumento acentuado
no número de bolsistas, de 2011 para 2012, e aproximaram-se de cursos onde a IC já está bem
consolidada. Chama atenção o Curso de Química, o qual, em 2011 tinha um pouco mais de 6% dos
seus estudantes recebendo bolsas IC e, em 2012, passou para mais de 11%. Os cursos e Engenharia
Ambiental e Sanitária, Medicina Veterinária e Zootecnia tiveram também aumento do número de
bolsas, mas ainda não atingiram 10% de seus estudantes. Os Cursos de Engenharia de Controle e
Automação e de Nutrição tem mostrado um grande aumento no número de bolsistas, saindo de
cerca de 2%, em 2011, para 5%, em 2012. A política institucional, na visão da nova gestão, vai no
sentido de se aumentar a inserção de estudantes dos cursos de graduação noturnos nos programas de
iniciação científica. Receberão também atenção especial, os cursos em que a porcentagem de
discentes inseridos na IC é menor do que 5%. Para se alcançar essas metas de aumento de inserção
dos estudantes em IC, faz pare da política institucional de pesquisa a criação de 150 bolsas
institucionais de iniciação científica que possam atender os cursos menos favorecidos nos PIBICs,
de modo a evitar desigualdades gritantes na relação aluno/bolsista em cada curso.
Ainda no escopo das ICs institucionais foi realizado em novembro de 2012 o XXV
Congresso de Iniciação Científica da UFLA (CIUFLA). Foram recebidos 1.165 resumos, sendo que
98% foram apresentados e publicados, mostrado que a esmagadora maioria cumpre critérios
mínimos de qualidade. No mesmo congresso foram também apresentados 105 resumos com os
resultados do Programa de Iniciação Científica Júnior (BIC JÚNIOR), financiado pela FAPEMIG,
no qual participaram, em 2012, 150 estudantes do ensino médio de escolas públicas de Lavras.
Além disso, o CIUFLA recebeu resumos com os resultados do Programa Institucional de Iniciação
à Docência (PIBID), programa regido pela CAPES, no qual a UFLA está fortemente inserida com
um total de mais de 120 bolsas, todas destinadas a alunos dos cursos de licenciatura.
Em 2012, foi também lançado um edital do programa de bolsas de inovação tecnológica
(PIBITI), disponibilizando 25 bolsas para os diversos cursos da UFLA. Outro programa incipiente,
mas que já desperta grande interesse é o Programa de Jovens Talentos para a Ciência, criado em
2012 pela CAPES e CNPq. A UFLA, teve 31 estudantes que conseguiram bolsas neste primeiro
edital, sendo que 32% desses estudantes pertencem ao curso de Engenharia de Controle e
Automação, reforçando a vocação e necessidade da UFLA de ampliar a sua oferta de cursos em
áreas tecnológicas e de inovação. Este programa confere bolsa a estudantes ingressantes, em valor
equivalente à bolsa de Iniciação Científica, pelo período de 12 meses, sendo que depois desse
período, esses estudantes devem ser estimulados a participarem dos programas de Iniciação
Científica da Instituição. A médio e longo prazo, pretende-se tornar este programa a porta de
entrada para a maioria dos estudantes de IC da UFLA.
Como já mencionado acima, faz parte da política de pesquisa, a estruturação de laboratórios
multiusuários e foi designada uma comissão para coordenar as ações destes laboratórios e, como
primeira atribuição, a comissão fez um levantamento das condições atuais destes laboratórios,
explicitando suas carências. A Comissão preparou um questionário que foi preenchido pelos
coordenadores dos laboratórios e realizou visitas para verificar, in loco, as necessidades.
Dentro da política de internacionalização da pesquisa na UFLA e de estabelecimentos de
parcerias, dois eventos importantes foram realizados:
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1. Possibilidades de Pesquisa, Consultoria e Prestação de Serviços: dos projetos isolados à
atuação institucional UFLA-VALE. Um conjunto de linhas de pesquisas que tem destacado a
UFLA em diferentes áreas do conhecimento, em especial com foco em recursos naturais e
biodiversidade, foi apresentado ao diretor do Instituto Tecnológico Vale (ITV), em reunião que
reforçou a importância das parcerias com as comunidades científicas em um modelo de inovação
aberta e formas de ampliar a cooperação já existente com a Universidade.
2. Missão para ampliação de acordo de cooperação entre a UFLA e a Universidade de
Delaware, busca de novas possibilidades de colaboração e participação em evento científico. Uma
delegação brasileira, coordenada pelo Pró-Reitor de Pesquisa da UFLA realizou uma missão técnica
às Universidade de Delaware e Cornell, ambas nos EUA. Em breve, estudantes da UFLA poderão
ter a oportunidade de realizar parte dos estudos de pós-graduação na Universidade de Delaware e
participar do programa de dupla titulação que está sendo acordado entre as duas instituições. Por
meio do Programa, o estudante poderá ter o título de mestrado reconhecido pela UFLA e pela
Universidade americana, semelhante ao acordo já existente com a Universidade de Lancaster
(Reino Unido).
Na vertente da política de proteção à propriedade intelectual no âmbito da UFLA e da
transferência de tecnologias, o NINTEC, órgão responsável por estas ações, depositou, no segundo
semestre de 2012, cinco patentes, dois softwares e realizou buscas de anterioridade de nove
tecnologias. Além disso, organizou o XIV Encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual e
III Encontro da Rede Mineira de Inovação.
Outra ação importante no âmbito da pesquisa é a melhoria das reputações das revistas
científicas da UFLA e a ação da editora na publicação de livros, especialmente aqueles, cujos
autores são integrantes da Universidade. Neste escopo, no segundo semestre de 2012 a editora
publicou quatro novos livros, cujo público alvo são discentes, docentes, pesquisadores, produtores e
público em geral. Além disso tem sido feito contato contínuo com professores e pesquisadores de
diversos departamentos incentivando-os a produzirem livros de cunho técnico-científicos. Quanto à
revista científica, nesse período, foram pulicados os números 3, 4 e 5, do volume 36 da revista
Ciência e Agrotecnologia; número 1, do volume 7 da revista Coffee Science e os números 1 e 2 do
volume 14 da revista Organizações Rurais & Agroindustriais. A reputação da Revista Ciência e
Agrotecnologia melhorou significativamente entre 2011 e 2012, conforme o indicador de Fator de
Impacto do Journal Citation Reports (JCR), o qual passou de 0,283 para 0,531.
Tem sido crescente o rigor na ética para utilização de animais e humanos para a pesquisa
científica. No segundo semestre de 2012, a Comissão de Ética no Uso de Animais da UFLA
(CEUA), recebeu e analisou 73 protocolos de pesquisa com uso de animais e emitiu 143 pareceres,
caracterizando um crescimento de 42%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Por
sua vez, a Comissão de Ética em Pesquisa com Seres-Humanos (COEP) recebeu 34 protocolos de
pesquisa e emitiu 73 pareceres, caracterizando assim um crescimento de 217% na emissão de
pareceres, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.
Diversos projetos convênio FINEP, para melhoria de infraestrutura, estiveram vigentes e sob
a gestão da UFLA no período de junho a novembro de 2012.
1. Biotério de animais de experimentação;
2. Sistema de energia elétrica: para reestruturação e eficiência energética;
3. Centro de desenvolvimento científico e tecnológico em agropecuária da UFLA;
4. Centro de gerenciamento de resíduos sólidos e carcaças;
5. Unidade para procedimentos técnicos e científicos em produção e qualidade de carnes;
6. Centro de pesquisa científica aplicada da UFLA;
7. Centro de melhoramento genético de plantas;
8. Centro de Pesquisa e Processamento de Produtos Agrícolas;
9. Centro de pesquisa em gado de leite;
10. Centro multiusuário de microscopia;
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Além disso, estiveram vigentes em 2012 cerca de 400 projetos de pesquisa, financiados pelo
CNPq, considerando os projetos de bolsas PQ e DT, sem considerar os projetos de bolsas IC e de
pós-doutorado; Em torno de 350 projetos financiados pela FAPEMIG; Sessenta projetos de
pesquisa financiados pela Finep, Embrapa e outras fontes.

Política de Extensão
A UFLA, desde a sua criação, em 1908, preocupa-se com o desenvolvimento regional. É
considerada como uma das instituições pioneiras no Brasil em associar o ensino, a pesquisa e a
extensão. A sua contribuição nas áreas de ciências agrárias para o desenvolvimento nacional é
constantemente reconhecida. Com a recente universalização dos cursos, a UFLA entrou em uma
nova fase de interação com a comunidade, buscando atender sua demanda, tendo em vista a
melhoria de sua qualidade de vida. Assim, a concepção de extensão universitária da UFLA é um
processo educativo, cultural e científico que articula o ensino à pesquisa e à extensão de forma
indissociável, com vistas a viabilizar a relação transformadora entre universidade e sociedade,
baseadas nos seguintes princípios: o conhecimento deve alicerçar-se na realidade do local, da
região e do país; a universidade não é proprietária de um saber pronto e acabado; portanto, deve
estar sensível a seus problemas e apelos, quer por meio dos grupos sociais com os quais
interage, quer por meio das questões que surgem das suas atividades próprias; a universidade
deve participar dos movimentos sociais, priorizando ações que visem à transformação das atuais
condições de desigualdade e exclusão existentes no Brasil; a ação cidadã da universidade não
pode prescindir da efetiva difusão e troca de saberes nela produzidos, de tal forma que a
população, cujos problemas tornam-se objeto da pesquisa acadêmica, seja também considerada
sujeito desse conhecimento, tendo, inclusive, pleno direito de acesso às informações resultantes
dessas pesquisas; as atividades de extensão são produto de interesse social e acadêmico,
constituídas com base na realidade, produzindo conhecimentos que visem a sua transformação;
a atuação da extensão aliada ao sistema de ensino constitui uma nova diretriz prioritária para o
fortalecimento da educação básica, mediante contribuições e colaboração na construção e
difusão dos valores da cidadania.
Dentro da política de extensão, merece destaque a criação do Centro de
Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias, criado em 13 de novembro de 2012, que tem
por objetivo a difusão de tecnologias e conhecimentos gerados a partir de atividades de pesquisa
na UFLA e em outras Instituições de Ensino e Pesquisa relacionadas ao agronegócio. Entre as
primeiras ações, foi feito o planejamento para a I Vitrine do Agronegócio (VITAGRO), a qual
ocorrer em abril de 2013. Foram realizadas diversas reuniões internas e externas; elaboração do
projeto do evento; elaboração do projeto para a captação de recursos; elaboração do manual de
participação; elaboração da relação de possíveis expositores, dentre outros.
O Programa de Apoio Pré Universitário (PRÉ-UNI) é uma das principais atividades
sociais da UFLA. Ele é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Lavra e possibilita
que estudantes oriundos de escolas públicas e com vulnerabilidade socioeconômica possam ter
chance de ingressar em uma universidade. No ano de 2012 foram inscritos no programa 465
estudantes, dos quais 350 foram selecionados e matriculados. Vários cursos de qualificação
profissional são oferecidos gratuitamente à comunidade e têm duração de um semestre. Em
2012 foram oferecidos 10 cursos e qualificados 331 indivíduos. Outros programas foram
formulados, com a execução prevista a partir de 2013, dentre eles o programa de preservação e
sustentabilidade do meio ambiente; programa de melhoria da saúde alimentar para crianças,
adolescentes e idosos; programa de melhoria da educação básica regional; incremento nos curso
de qualificação profissional e da formação de mão de obra; incremento nas atividades em
parcerias com empresas pública e, especialmente, empresas da iniciativa privada com o
propósito de ampliar a oferta de estágios, empregos, desenvolvimento de pesquisas e
participação nos trabalhos de transferência de tecnologias; integração regional dos professores
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de ensino superior em ciências exatas com os de ensino médio, visando identificar os pontos de
estrangulamento e as necessidades de melhorias no ensino; aproximação de estudantes do
ensino médio de Lavras e região, com a UFLA, de forma a conhecer a instituição e os cursos
ofertados, por meio do programa minha universidade e minha profissão; fortalecimento,
incentivo, orientação e coordenação dos núcleos de estudos e empresas juniores; incremento nos
trabalhos de ajuda técnica e social às instituições filantrópicas: relacionadas aos idosos, à
recuperação de dependentes químicos, dentre outros; e incremento nos trabalhos de implantação
de hortas caseiras.
Ações relacionadas ao desenvolvimento tecnológico e social também foram
desenvolvidas, como a constituição da Cooperativa de Trabalho de Enfermagem Domiciliar –
Coopedom pela Incubacoop – UFLA; implementação do núcleo de empresas juniores da UFLA,
Nejufla, filiado à Fejenm – Federação das Empresas Juniores de Minas Gerais; coordenação e
participação do 1º workshop do Nejufla; projeto para implantação da sede própria do Nejufla,
junto ao parque tecnológico; viagem de estudos para participação na semana global do
empreendedorismo, em São Paulo; e regulamentação e organização das ações dos núcleos de
estudos da UFLA; submissão de três propostas ao Projeto Rondon, do Ministério da Defesa, o
qual é um projeto de integração social que envolve a participação voluntária de estudantes
universitários na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de
comunidade carentes e ampliem o bem-estar da população. Uma das propostas foi aprovada
para participação na operação São Francisco, na cidade de Santo Amaro das Brotas – SE, em
janeiro e fevereiro de 2013.
Vários eventos deram suporte à política de extensão da UFLA em 2012, dentre eles: 1. O
VII Congresso de extensão da UFLA – CONEX, com o tema “A internacionalização da UFLA:
oportunidades e desafios, realizado no período de 26 a 30 de novembro de 2012. Foram 247
resumos submetidos, número 76% superior a 2011, e ministrados 16 minicursos; 2. O Festival
UFLA cultural, realizado de 26 a 29 de abril. O projeto inicial foi apresentado ao Ministério da
Cultura e aprovado no âmbito da Lei de incentivo a cultura. Com a realização do Festival, a
UFLA pretende promover a difusão e o fomento da cultura na cidade e região, abrindo novos
espaços para manifestações artísticas aliadas ao desenvolvimento social consciente e
sustentável. O evento contou com shows de música, atrações de rua, oficinas, mesas redondas e
a “I Feira do Livro e das Letras de Lavras”. 3. O III Agrileite – Feira de difusão tecnológica do
agronegócio do leite. O evento tem por objetivo principal melhorar a qualidade e a
produtividade dos pequenos e médios produtores de leite do estado de Minas Gerais, em
especial da região Sul de Minas e conta com as parcerias da EMATER, EPAMIG, IMA e
associações de produtores rurais e outras categorias.
Em 2012 foi elaborada a Carta de Serviços ao Cidadão, cujo objetivo é informar ao
cidadão os serviços prestados pela UFLA, as formas de acesso a esses serviços e os respectivos
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Esta ação atende ao Decreto
Lei 6932/2009.

Programa de Bolsas Institucionais
A UFLA, sempre disponibilizou um quantitativo de bolsas aos estudantes com
vulnerabilidade social para realização de atividades em diversos setores e Pró-reitorias da
Instituição. Porém, foi elaborado um projeto em 2012, para implementação a partir do primeiro
semestre de 2013, denominado Programa Institucional de Bolsas. Esse Programa será gerido pela
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitário - PRAEC e tem como principal objetivo buscar
atender um maior número de estudantes, respeitando sua vocação, seja ela para ensino, pesquisa,
extensão ou para atividades administrativas.
As cotas de bolsas do Programa serão divididas em bolsas de extensão, de pesquisa, de
ensino (Monitoria e Pet Institucional) e de administração. Anteriormente essas bolsas atendiam 35%
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do publico com algum dos 8 graus de vulnerabilidade social. Agora, com esse novo Programa, a
Universidade atenderá 50% desse publico.
As principais diretrizes de funcionamento do programa são:
a. A PRAEC seleciona, por critérios já estabelecidos na Pró-Reitoria, os alunos com
vulnerabilidade social – 50% da cota.
b. Esses alunos então concorrem a cotas de bolsas de extensão, de pesquisa, de ensino (monitoria
e pet institucional) e de administração (no caso do aluno ser dos cursos de administração
pública ou administração).
c. Os demais 50% atendem as demandas do item b, tendo como primeira prioridade as bolsas
monitorias para as disciplinas com grande número de alunos e aquelas com verdadeiras práticas
de campo e computador.
d. São alocadas ainda: bolsas atleta (direcionadas a alunos do curso de Educação Física); bolsas
monitorias para o esporte. Além disso, serão disponibilizadas bolsas alimentação no
Restaurante Universitário para os alunos que participam de alguma modalidade esportiva na
UFLA.
No total, são disponibilizadas 1.000 bolsas, no valor de R$ 300,00, durante 9 meses, com carga
horária de 12h semanais.
Programas de Apoio aos Professores e Técnicos Administrativos
A Universidade Federal de Lavras, por meio da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão PROPLAG, implementou em 2012, um plano para apoiar os professores e técnico administrativos,
ouvindo-os e estimulando-os a desenvolverem trabalhos em equipe, como forma de aumentar a
eficiência no desenvolvimento de suas atividades em benefício dos setores aos quais estão
vinculados.
Para viabilização do Plano foram publicados dois Editais, um destinado aos Professores e
outro aos Técnicos com os seguintes objetivos:


Programa de Apoio ao Primeiro Projeto para Professores (PAPP)
Apoiar a execução de projetos que tenham impacto no ensino de graduação, com interface
na pesquisa científica, tecnológica, ou de inovação, ou na extensão, realizados por docentes
da UFLA. Esta iniciativa visa dar suporte para a compra de equipamentos essenciais para o
desenvolvimento de projetos voltados para avanços qualitativos na graduação,
preferencialmente, com propostas pedagógicas inovadoras e, de forma complementar,
estabelecer interface com a pesquisa e/ou extensão. O proponente deverá ter sido contratado
como professor do quadro permanente da UFLA a partir de 01/01/2000.



Programa de Apoio aos Setores Técnicos Administrativos (PAST)
Apoiar a execução de projetos administrativos e/ou técnicos que visam à aquisição de
equipamentos e/ou materiais permanentes essenciais para a equipe proponente desenvolver
melhorias nos processos de trabalho, buscando o desenvolvimento do setor e melhorias no
atendimento a toda comunidade. O coordenador do projeto deverá ser obrigatoriamente um
servidor técnico-administrativo do quadro permanente da UFLA
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1.6

Principais Parceiros

A Universidade Federal de Lavras tem seus processos finalísticos voltados aos campos do
ensino universitário (graduação e pós-graduação), da pesquisa científica e acadêmica e da extensão
universitária. A consecução desses processos carece de interação com outros órgãos, autarquias e
fundações públicas pertencentes aos três níveis de governo, bem como com entidades da sociedade
civil organizada e empresas particulares que por seus objetivos estatutários ou contratuais possuem
interesse no desenvolvimento de ensino, como no caso de instituições particulares de ensino, de
pesquisa, como no caso de empresas da área da tecnologia e inovação, e de extensão, como no caso
de empresas que atuam principalmente no mercado agropecuário.
Soma-se a isso a necessidade de uma grande rede social destinada a conceder vagas de
estágios para os estudantes da Universidade, como forma de cumprimento de sua grade curricular,
bem como também propiciar estágios não obrigatórios como forma de aprimoramento dos
estudantes e propiciar oportunidades de inserção profissional aos egressos da UFLA.
Em seu rol de parcerias, a UFLA conta com centenas de parceiros de direito público e
privado, de nível nacional e internacional, que atuam como parceiros isoladamente ou
conjuntamente nas áreas do ensino, pesquisa e extensão universitária, bem como o desenvolvimento
institucional.
Destacam-se como principais parceiros da UFLA os seguintes órgãos e entidades públicas e
privadas:
a) Governo Federal (público)
 Ministério da Educação, por intermédio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES
 Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, por intermédio do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, por intermédio da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA
 Ministério dos Esportes - ME
b) Estado de Minas Gerais (público)
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES
 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
 Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA
 Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais – SEE e rede estadual de ensino
 Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
 Instituto Estadual de Florestas - IEF
 Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais - EPAMIG
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG
 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural em Minas Gerais – EMATER
 Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG (público), por intermédio da Sexta
Região de Polícia Militar e seus órgãos: Oitavo Batalhão de Polícia Militar e Colégio
Estadual Tiradentes – Unidade Lavras
c) Prefeitura Municipal de Lavras (público)
 Secretaria Municipal de Educação e rede municipal de ensino
 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
d) Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (economia mista)
 CEMIG Distribuição S.A.
 Cemig Geração e Transmissão S.A
e) Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAEPE (privado)
f) Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC (privado)
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2.

Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações

2.1

Planejamento Estratégico

O Plano Estratégico da UFLA, Anexo II, está alinhado como Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2011-2015, no qual constam a missão, os objetivos estratégicos e os princípios
éticos da Universidade Federal de Lavras e foi elaborado de forma democrática.
O PDI foi estruturado com a participação de toda a comunidade acadêmica, por meio da
realização de eventos públicos para sugestões e discussões sobre os diferentes temas apresentados.
A discussão do PDI 2011-2015 foi iniciada no âmbito do Conselho Universitário (CUNI) em maio
de 2010 e teve o texto final aprovado em maio de 2011. Para embasar sua elaboração foram criadas
a Comissão Operacional para dar suporte, coletar informações e sistematizar as sugestões da
comunidade universitária, 17 Comissões Temáticas (com a participação ativa de 57 servidores
docentes e técnico-administrativos) e a Comissão de Revisão Geral do Documento PDI.
Esse documento está disponibilizado a toda comunidade acadêmica na forma impressa e na
forma eletrônica por meio do endereço eletrônico: www.ufla.br/pdi e http://www.ufla.br/pdionline/.
Neste site, também encontram-se todas as informações relativas à elaboração do plano, comissões
bem como o sistema de acompanhamento online.
Os objetivos estratégicos apresentados, definidos em maio de 2012, estão relacionados com
o PDI e são os seguintes:
As ações necessárias para o desenvolvimento da UFLA estão contidas no seu PDI, porém o
planejamento estratégico no período 2012-2016 é apresentado de forma sumarizada no Anexo I e
comtemplam:
1. Internacionalização – foi definida uma comissão nomeada pela pelo Reitor por meio
da Portaria Nº 963, de 7 de agosto de 2012, responsável pela elaboração do projeto das
políticas e ações para internacionalização da UFLA. O projeto foi finalizado em
dezembro de 2012 e terá sua execução iniciada em 2013.
2. Expansão dos cursos de graduação – foi elaborado um projeto apresentando quais as
prioridades na expansão dos cursos de graduação da UFLA e o mesmo foi
apresentação ao MEC em 2012 a fim de buscar recursos para sua implantação. Já está
estabelecido que para o ano de 2013 serão implantados três cursos de Engenharia.
3. Mudança na estrutura organizacional – foi designada uma comissão específica
encarregada de elaborar estudo de viabilidade de alteração da estrutura organizacional
da UFLA, por meio da Portaria Reitor No 1.136, de 21 de setembro de 2012, cujo
resultado de estudo será apresentado à Reitoria e ao CUNI para apreciação e avaliação
em 2013;
4. Modernização do sistema de gestão – para iniciar os trabalhos relacionados a esse
objetivo foi realizado, entre setembro a novembro de 2012, um curso de
profissionalização de gestores públicos aos ocupantes de cargos administrativos da
UFLA, com carga horária de 66 horas, mostrando os instrumentos de modernização
administrativa necessários para a gestão da Universidade. Outra iniciativa foi a
designação de uma comissão específica com objetivo de criar um Escritório de
Processos na UFLA. A criação de um Escritório de Processos objetiva alcançar
efetividade nos processos administrativos e modernizar a gestão, criando um espaço
comum, com visão do todo e compartilhada dos processos, com capacidade de apoiar
cada uma das partes na gestão dos processos e no alcance dos resultados globais. Em
suma, o escritório visa reunir e gerir todos os processos mapeados da UFLA, além de
cumprir algumas metas propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2011-2015. Outra iniciativa nesse sentido em 2012 foi a realização de um estudo
realizado pela DGTI, em conformidade com a Instrução Normativa 04 da
SLTI/MPOG, de viabilidade de contratação de prestação de serviços para implantação
de um Sistema de Informação Gerencial na área administrativa. O resultado do estudo
identificou a viabilidade técnica e econômica de contratação do SIG administrativo
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desenvolvido pela UFRN, um sistema de código livre e de baixo custo de implantação.
Este sistema será implantado na UFLA a partir de 2013;
5. Avanços na gestão de Inovação Tecnológica – Várias ações já foram desenvolvidas
pela na direção da Universidade buscando avanços na gestão da Inovação
Tecnológica. No ano de 2013 terá início a construção do Parque Tecnológico de
Lavras – LAVRASTEC que será um espaço onde serão instaladas empresas dedicadas
à pesquisa, desenvolvimento e produção de inovações tecnológicas. Será um centro
que ao longo dos anos com a inserção de empresa juniores, incubadora de base
tecnológica, empresas de base tecnológica, centros de Pesquisa e Desenvolvimento de
grandes corporações privadas e públicas gerará grande desenvolvimento regional e
para o país.
6. Centros de Referência em Pesquisa e Extensão – A Universidade possui duas
Fazendas, uma voltada ao desenvolvimento de pesquisas e ensino e a outra para
atividades de extensão. Projetos serão elaborados, visando a dinamizar as aulas
práticas para os discentes da UFLA, ser um ponto de referência onde os agricultores
do Município de Lavras e do entorno, possam buscar orientações das melhores, mais
adequadas e mais sustentáveis práticas agrícolas e ambientais desenvolvidas na
própria instituição. Foram designadas pelo Reitor duas comissões, uma por meio da
Resolução CEPE Nº 194, de 26 de setembro de 2012, encarregada de coordenar as
ações de planejamento e uso dos recursos naturais e da infraestrutura do Centro de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária ligado a Pró-Reitoria de
Pesquisa, bem como propor ações para estímulo ao uso adequado de seus recursos e
elaborar o seu regimento interno e, outra por meio da Resolução CEPE Nº 195, de 26
de setembro de 2012 encarregada de coordenar as ações do Centro de
Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias/PROEC, bem como elaborar o seu
regimento interno.
7. Qualidade no Ensino de Graduação e Pós-graduação – estabelecer metas para que o
ensino de graduação mantenha-se como um dos melhores do país, segundo o
IGC/MEC e metas que possam possibilitar a melhoria dos conceitos dos cursos de
pós-graduação junto a CAPES.
8. Desenvolvimento de Grupos Multidisciplinares e Criação de centros de Excelência –
Serão trabalhados, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, programas de incentivo a
construção de Grupos voltados ao desenvolvimento de pesquisas conjuntas e trabalhos
de multidisciplinariedade nas demais atividades da UFLA
Para que de fato, todos os objetivos, metas e ações sejam cumpridos, foram designados
responsáveis pelo cumprimento de cada uma das ações. De acordo com as metas 6.2.1 e 6.2.2 do
próprio PDI este deverá ser constantemente revisado e atualizado por seus responsáveis,
disponibilizado para consulta da comunidade acadêmica e para efeito de avaliação de diversos
órgãos de controle internos e externos à Universidade.
Com menos de um ano após a aprovação do PDI 2011-2015 uma Comissão, nomeada pelo
CUNI, procedeu a sua revisão e atualização de suas metas, ações e prazos com a participação de
toda a comunidade acadêmica. Foram disponibilizados dois canais de participação da comunidade:
o primeiro diz respeito ao cadastro dos representantes de cada órgão responsável pelas metas
estabelecidas e conjuntos de ações no programa “PDI Online”, elaborado especialmente para dar
visibilidade e transparência pública às informações contidas no PDI, viabilizar a sua
implementação, operacionalização, revisão e atualização das metas, ações e prazos estabelecidos; o
segundo canal de participação é o Fórum anual, onde as sugestões para revisão e atualização são
colocadas em debate.
A programação do Io Fórum para discussão, revisão e atualização do Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFLA – PDI 2011-2015 foi aprovada pela Resolução Cuni 007,
de 6 de março de 2012, qual seja: março e abril de 2012 – divulgação do Fórum pelos membros
deste Conselho; 2 de maio de 2012 – último dia para envio de sugestões da comunidade acadêmica
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à Comissão Organizadora; 9 de maio de 2012 – realização do Fórum em três sessões públicas,
sendo manhã, tarde e noite. As sessões públicas foram organizadas pela Comissão designada pela
Resolução CUNI 097/2011.
Durante o fórum, o presidente da Comissão de Elaboração do PDI apresentou o PDI e as
sugestões recebidas, e abriu o debate para coletar novas sugestões e críticas. Além disso, para o
encaminhamento de comentários e sugestões foi disponibilizado acesso ao site www.ufla.br/pdi,
para participação da comunidade com inclusão de sugestões e críticas. Neste endereço (site) foram
disponibilizadas informações sobre o PDI e acesso ao download do documento na íntegra.
Além disso, criou-se um sistema de acompanhamento das metas, ações e prazos do PDI.
Esse sistema de acompanhamento é denominado de “PDI online” e por meio dele toda a
comunidade acadêmica pode acompanhar a evolução do cumprimento de cada uma das ações que
compõem as metas contidas no Plano, acessando o endereço http://www.ufla.br/pdionline/. O
andamento de cada ação é atualizado anualmente no sistema pelo seu responsável e o
acompanhamento e auditoria do Plano, do cumprimento das metas administrativas são realizados
pela Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão (Proplag) e as metas estratégicas são acompanhadas e
auditadas pelo Conselho Universitário (CUNI). A responsabilidade de acompanhamento das metas
é da Proplag e das outras pró-reitorias, bem como a revisão e atualização. As alterações das ações
são aprovadas, anualmente, pelo Conselho Universitário (CUNI).
O PDI 2011-2015 também é acompanhado e auditado pela Comissão Própria de Avaliação
(CPA) que por meio de um relatório anual pontua algumas questões relacionadas ao PDI. Esse
relatório da CPA também é disponibilizado para toda comunidade acadêmica por meio eletrônico e
é utilizado como instrumento de gestão pela Administração da UFLA e como instrumento de
avaliação do Ministério da Educação (MEC).
Os responsáveis pelo acompanhamento do PDI 2011-2015 têm como meta utilizar além do
sistema “PDI online” os relatórios emitidos pela CPA, pois tais relatórios fornecem informações
complementares ao sistema que são utilizados para revisão e correção de rumos do próprio PDI e
das ações administrativas decorrentes. Os objetivos, as metas e as ações do PDI 2011-2015
norteiam e direcionam as ações administrativas da UFLA e estão sendo, gradualmente,
implementados.
É importante ressaltar que todas as metas e as ações do Plano de Desenvolvimento de
Gestão da Tecnologia de Informações (PDTI) estão contidas no PDI. Um exemplo de como as
metas e ações constantes no PDI se transformam em ações administrativas é o caso do estudo e da
contratação da empresa SIG Software, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), para implementação do SIG Administrativo e do SIG RH em 2013 na UFLA. Para cada
meta há um indicador de avaliação de desempenho do alcance da própria meta, de tal forma que se
possa avaliar a gestão e fazer o acompanhamento para identificar avanços e melhorias, bem como
fazer alterações nos rumos das ações.
Todas as ações planejadas para 2012 constam no PDI online, bem como a avaliação de
desempenho da gestão no alcance de cada meta que, em seu conjunto, estruturam os objetivos
estratégicos da UFLA.
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2.2

Informações sobre as Estratégias

Internacionalização
Uma das estratégias planejadas para o desenvolvimento da UFLA nos próximos 15 anos é a
sua Internacionalização, que viabilizará a sua inserção e melhoria nos rankings nacionais e
internacionais que avaliam as instituições superiores de ensino e pesquisa.
Alguns índices que compõe os rankings de avaliação das instituições, dentre eles a Times
Higher Education, Quaquarelli Seimons – QS e no Brasil o Ranking Universitário Folha –
RUF/Folha de São Paulo, consideram a reputação nas áreas de pesquisa e ensino, e também, o
reconhecimento da instituição junto a empresas empregadoras. Outro índice utilizado é o impacto
da instituição na Web, por meio de quantificação de acessos das páginas e conteúdos divulgados no
site.
Apesar da classificação pelo Índice Geral dos Cursos – IGC/MEC de melhor instituição
federal de ensino de Minas Gerais e a 3ª do Brasil e de possuir grande destaque na área de pesquisa,
a UFLA ainda não aparece ranqueada em algumas avaliações e em outras não ocupa posições de
destaque. Um bom exemplo disso é que no ranking da Folha de São Paulo que utiliza entrevistas
para medir qualidade de ensino e inserção dos egressos no mercado estamos posicionados bem
aquém de nossas reais possibilidades. Uma das razões é porque há um erro metodológico claro na
avaliação da Folha e outra porque há uma timidez muito acentuada na exposição da marca UFLA
frente à sociedade brasileira.
Assim, para podermos ter uma política de internacionalização forte, alicerçada em qualidade
e excelência no ensino, pesquisa e extensão, se faz necessárias várias ações a serem desenvolvidas
de forma integrada:
a) Buscar cooperações e intercâmbios científicos e acadêmicos entre a UFLA e instituições
estrangeiras em todos os continentes. É preciso intercambiar de forma expressiva com as
Universidades que já atingiram o patamar de excelência, porém não podemos nos esquecer de
ser referência para as instituições latinas e para a África;
b) A internacionalização da UFLA é um fato vital e imediato que deve figurar fortemente no
Planejamento da Instituição. Isso refletirá diretamente na melhoria do ensino, da pesquisa, da
inovação, da extensão e da visibilidade da Instituição perante toda a população nacional e
internacional;
c) A internacionalização deve levar os periódicos por nós geridos a uma nova organização
administrativa e a um novo patamar de difusão mundial;
d) Nosso sistema de comunicação interna e externa deve ser imediatamente fortalecido por meio
de projetos claros e viáveis. Nesse contexto, devemos apresentar novas alternativas para
incrementar consultas a páginas da UFLA. Ter equipe com profissionais de marketing que
procurem sinalizar projetos onde possamos apresentar a marca UFLA como uma poderosa
marca de ensino, pesquisa, extensão e inovação de alta qualidade, envolvendo uma política
continuada e produtos de divulgação nos mais diferentes meios de comunicação nacional. Não
há como internacionalizar de fato se não conseguirmos ser fortes no cenário nacional;
e) Estruturar a UFLA para receber professores em suas licenças sabáticas nas mais diferentes
áreas do conhecimento. Estimular a vinda de estudantes de outros países e intercambiar no
sentido mão dupla. Essa é uma ação premente dentro dessa política;
f) Estabelecer formas de apoio ou mesmo premiação por desempenho de professores quando
houver publicações de em revistas de alto impacto (A1, A2 e B1) e em cooperação com outros
pesquisadores. No entanto, esses professores não poderão se ausentar ou afastar da ministração
de aulas, pois não podemos correr o risco de melhorarmos cientificamente e pioramos no
ensino. Já ocorrem casos assim na UFLA. Precisamos de alternativas. Acreditamos que
devêssemos selecionar em torno de 150 professores com potencial e com vontade de construir
essa nova UFLA e dar-lhes um semestre sem aulas, ou bimestres, ao longo do ano, para agir no
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intercâmbio e outro semestre ou bimestre com aulas, para que nossos alunos se sintam
estimulados com novas e contundentes experiências.
g) Criar no campus o ambiente para que nossos discentes e técnicos, que atuam com
equipamentos sofisticados, e docentes tenham condições de evoluir rapidamente no domínio do
idioma para fins de comunicação. Precisamos estimulá-los para que haja muito mais
transpiração que inspiração no tema em questão. Que percam o medo, a timidez.
h) Precisamos que os professores de letras (português e inglês) se insiram de corpo e alma no
projeto para que possamos atrair docentes e estudantes de boas Universidades pelo aprendizado
em português.
i) Precisamos dotar a UFLA de infraestrutura capaz de receber esse público e que possam virar
parceiros efetivos, desenvolvendo projetos comuns, publicando em conjunto, ministrando
disciplinas e cursos de curta duração e orientando em conjunto. O projeto deve atingir todos os
programas de Pós-graduação.
Certamente existem outras ações que poderão gerar um ou mais projetos. Desejamos sua
contribuição efetiva. Desejamos que o medo do novo e a burocracia sejam amplamente superados
por sonhos, comprometimento, compromisso e por solidariedade.
O fecho dessa ação deve culminar em um projeto de internacionalização com vários
subprojetos, integrados, customizados e com cronograma para os próximos cinco anos.

Expansão dos Cursos de Graduação
O congresso nacional sinaliza um novo patamar de investimento em educação. Sinaliza que
em 10 anos serão liberados 10% do PIB para a educação, o que é algo muito expressivo.
Certamente que grande parte desse investimento será na educação pré-escolar, e nos ensinos
fundamental, médio e profissionalizante.
Assim, a expansão da oferta de cursos no setor público da educação superior e mais
investimentos em ciência e tecnologia são estratégias primordiais para propiciar oportunidades aos
jovens e promover a inclusão social, o desenvolvimento nacional e a superação das desigualdades
territoriais de forma a favorecer a melhoria de qualidade de vida da população, em especial
naquelas Instituições que tem perfil de qualidade já bem estruturado.
Entretanto, uma fatia desses recursos terão como destino as Universidades. Instituições de
qualidade como a UFLA necessitam estar preparadas e aproveitar melhor sua estrutura física, sua
potencialidade, sua vocação. Além de atender demandas de mercado que se fazem necessárias, não
há outro caminho para gerar inovação que não seja por meio da criação de cursos com alto potencial
de geração de tecnologias.
Pensando assim, a UFLA pretende expandir os cursos de graduação. Assim, priorizou-se a
criação dos seguintes cursos presenciais: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia da
Computação, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia de Telecomunicações e
Geologia.
A decisão na UFLA quanto à criação de cursos na área de Engenharia se justifica pelas
mudanças decorrentes da "sociedade pós-industrial" por meio das quais foi ampliado decisivamente
o campo de atuação dos engenheiros, gerando a necessidade de diferentes perfis de formação
profissional. Justifica também pela inserção definitiva do Brasil como um dos protagonistas da
definição da politica de desenvolvimento mundial, e pela solidez dos fundamentos macro
econômicos do país mesmo nos momentos de crises mundiais. É nesses momentos que aquelas
nações mais bem preparadas em produção de tecnologias consolidam sua posição como grande
potencia mundial. A proposta de criação do curso de geologia se justifica nesse mesmo contexto, no
potencial mineral que existe no país, em função da demanda de profissionais que atuam nesta área
no mercado e a competência de docentes da UFLA que já atuam nesta área a qual está associada à
Ciência do Solo.
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Ao lado disso, a universidade se mantém sensível também às necessidades do país no que se
refere à formação de profissionais para a educação e para a gestão no setor público. No que se
refere à formação de professores, existe consenso, expresso nos documentos oficiais nas políticas
públicas da Educação, sobre a necessidade de formação inicial e contínua dos profissionais da
Educação Básica e da melhoria da qualidade dos processos educativos.

Mudança na Estrutura Organizacional
A UFLA experimentou um notável crescimento nos últimos anos que acarretou na
possibilidade de mudanças no formato institucional de sua estrutura organizacional.
Inicialmente, será realizado um diagnóstico sobre o modelo atual de estrutura organizacional
da UFLA, identificação de opções de modelos com avaliação das vantagens e desvantagens de cada
opção/modelo de estrutura organizacional e a criação de um relatório que pautará a decisão de
alteração do formato institucional para um formato que seja sustentável e viável para todos os
segmentos da instituição.
Entendemos que a necessidade de integração de grupos de pesquisa, que a necessidade de
uma visão holística por parte de nossa comunidade, em especial da comunidade técnico-científica, a
carência de técnicos administrativos para sustentar a estrutura departamental, são elementos cruciais
que não são otimizados numa estrutura puramente departamental. Nessa estrutura, cada curso, cada
setor tem sempre ideia de se subdividir e há um grande conflito entre os limites do administrativo,
do acadêmico e do científico. Entendemos que é necessário o tratamento das questões
administrativas de maneira diferente do tratamento das questões acadêmicas e das questões
científicas para que haja otimização dos esforços de diferentes grupos e sua maior integração. O
conceito de estrutura fechada e corporativa, típico da estrutura departamental, deve dar espaço a
formas mais dinâmicas de trabalho onde a integração dos grupos de pesquisa e o compromisso com
as causas maiores da Instituição superem os anseios departamentais.
Entretanto, um grande cuidado que devemos ter na definição dessa nova alternativa
organizacional, é para que essa nova estrutura não transforme simplesmente os departamentos em
Institutos ou outra estrutura similar, e as áreas ou setores em novos departamentos. Essa construção
muda somente o “status” e dificulta ainda mais a gestão administrativa, acadêmica e científica da
Instituição. Devemos discutir e construir um modelo onde a gestão administrativa e as gestões
acadêmicas e científicas sejam independentes e plurais.
Modernização do Sistema de Gestão
Para acompanhar o crescimento que a UFLA vem experimentando, se faz necessário
modernizar o sistema de gestão existente na Universidade. É preciso ter uma prestação de serviços
com qualidade, rápidos, acessíveis e transparentes para toda comunidade. Este propósito nos obriga
a abandonar uma visão funcional/departamental e a adotar sistemas de gestão orientados a
processos.
É necessária a adoção de políticas que garantam que todos os setores, diretorias, PróReitorias e demais órgãos ligados à administração tenham procedimentos claros, detalhados e
públicos. Dessa forma, pode-se estruturar a Instituição para ter uma gestão eficiência, solidária e
comprometida com qualidade dos processos administrativos e a utilização de sistemas de gestão
integrados de gerencia da organização, aos quais todos da comunidade possam acompanhar os
processos institucionais.
A modernização do sistema de gestão tem sido consubstanciada em projetos inovadores que
complementam a concepção e implementação de Sistemas de Tecnologia da Informação.
Para consolidar esse processo de modernização algumas ações específicas já foram
realizadas e algumas ainda serão, conforme destacamos:
 Plano de metas para cada Pró-Reitoria;
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Plano de metas para os Departamentos;
Plano de metas dos cursos de graduação e de pós-graduação;
Planejamento orçamentário-financeiro alinhado com as metas e ações;
Planejamento e reformulação conceitual do sistema de bolsas institucionais;
Monitoramento desses planos de metas e discussões periódicas para seu aprimoramento
e identificação de pontos de estrangulamento, utilizando ferramentas como o Programa
de Planejamento – ProManager;
Plano Diretor do Campus;
Aprimoramento da matriz de descentralização orçamentária para departamentos,
diretorias e Pró-Reitorias, com foco nos cursos de graduação;
Aprimoramento e continuidade do plano ambiental estruturado na Instituição nos
últimos quatro anos;
Aprimoramento do programa de capacitação e qualificação dos servidores da UFLA;
Planejamento de matriz de alocação de pessoal, docente e técnico-administrativo;
Plano de implementação do Sistema Integrado de Gestão – SIG-Administrativo, do SIGRH, aperfeiçoamento e conclusão do SIG-Acadêmico;
Guia de serviços internos e externos da Instituição;
Sistema de comunicação interno e externo mais eficaz e que consiga chegar a 100% da
comunidade da UFLA.

Avanços na gestão de Inovação Tecnológica
Tem se buscado na UFLA o fortalecimento da política institucional de incentivo à pesquisa
científica e inovação tecnológica. Várias foram as ações visando ao incentivo e a capacitação dos
docentes para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, com aplicações práticas para a
sociedade e para o mercado.
A partir de 2004 iniciou-se uma política de proteção da propriedade intelectual gerada na
UFLA com várias ações coordenadas pela Comissão de Propriedade Intelectual. Grande destaque
deve ser dado ao Programa de Incentivo a Inovação - PII que propiciou grande oportunidade para
que os pesquisadores pudessem apresentar as tecnologias e produtos desenvolvidos em seus
projetos. O sucesso desses projetos estimulou a criação, em 2007, do Núcleo de Inovação
Tecnológica da UFLA - NINTEC e foi a base para que se pudesse consolidar uma política que
permitiu a estruturação da Incubadora de Base Tecnológica da UFLA - INBATEC.
A implantação da INBATEC ocorreu para estimular o empreendedorismo dos projetos
inovadores com forte apelo mercadológico. O objetivo principal da Incubadora é desenvolver
protótipos e planos de negócios de ideias, preferencialmente de inovação tecnológica, oriundas da
comunidade acadêmica e, atualmente, possui nove empresas incubadas, porém, a Universidade
possui potencial para incubar muitas outras empresas e é preciso buscar meio para abrigar essas
novas empresas.
Essas ações culminaram com o decisivo apoio do Governo do Estado de Minas Gerais que
nos permitiu elaborar o projeto para o Parque Tecnológico de Lavras. Um dos pilares dessa gestão é
buscar os 40 milhões de reais necessários para implantação desse Parque. Ações e Engenharias
complexas estão sendo levadas a cabo para viabilizar essa estrutura que propiciará,
conceitualmente, a inserção definitiva da Universidade Federal de Lavras dentro do cenário da
Inovação, que deve caracterizar qualquer experiência bem sucedida de promoção do
desenvolvimento de uma região e do país.
O Parque Tecnológico é um empreendimento que objetiva a criação de um ambiente de
cooperação entre a iniciativa empreendedora e a comunidade acadêmica, visando o fortalecimento
da capacidade de inovação, a geração de novos produtos, processos e serviços, a criação e ou
instalação de empresas ou centros de pesquisa (âncoras), a geração de emprego e renda, e assim,
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aumentar o bem estar e a qualidade de vida de toda uma região. É um ambiente de forte integração
entre universidades, empresas, governo e sociedade.
É um espaço onde serão abrigadas as Empresas Junior da UFLA para que os estudantes dos
mais diferentes cursos estejam já vivenciando e aprendendo como viabilizar ações empreendedoras
de sucesso. Serão instaladas empresas dedicadas à investigação, desenvolvimento e produção de
inovações tecnológicas, onde centros públicos e privados de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(PD&I) e empresas prestadoras de serviços de base tecnológica se aglutinarão na geração de uma
nova cultura empresarial regional.
Outra grande questão a ser solucionada é o arcabouço jurídico que estimule a vinda de
empreendimentos para o Parque e as estratégias de interação desses empreendimentos com a
Universidade e, principalmente, aquelas que possibilitarão atrair empreendimentos sólidos que
visem se instalar e permanecer no Parque buscando o sucesso conjugado com mais oportunidades
de absorção de mão de obra especializada e geração de renda para a região de Lavras. Espera-se,
com ações dessa natureza, possibilitar uma nova fase na relação Universidade x Empresa resultando
no fortalecimento da marca UFLA como potencial geradora de conhecimentos e de tecnologias, não
só na região em que estamos inseridos, mas que se possa estender para todo universo empresarial
brasileiro e mundial.
Com essas ações buscaremos fortalecer a gestão da Inovação Tecnológica na UFLA,
propiciando um aumento no desenvolvimento de novas tecnologias e, consequentemente, na
transferência dessas para a sociedade.

Centro de Referência em Pesquisa e Extensão
A concepção de Pesquisa e Extensão Universitária da UFLA é um processo educativo,
cultural e científico que articula o ensino à pesquisa e à extensão de forma indissociável, com vistas
a viabilizar a relação transformadora entre universidade e sociedade. A UFLA participa ativamente
desse processo em parcerias com associações civis, instituições públicas e privadas, articulando o
ensino e a pesquisa de forma indissociável.
Dentro desse contexto, a UFLA criou, em seu Conselho Universitário, o Centro de
Referência em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e o Centro de Referência em Extensão.
Para isso, vem desenvolvendo várias ações de pesquisa e extensão pelos diversos setores e
departamentos didático-científicos da UFLA e, também, para a comunidade, coordenados pela PróReitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
Para a preparação profissional, a UFLA busca possibilitar a seus estudantes de graduação e
de pós-graduação, experiência profissional, dentro e fora de seu câmpus, firmando convênios com
empresas públicas e privadas.
Tem sido desenvolvidas políticas de estruturação de laboratórios multiusuários buscando
otimizar recursos financeiros, pessoal de apoio e principalmente estruturar pesquisas por meio de
grupos multidisciplinares com visão holística.
Na cultura, a UFLA tem procurado o aprimoramento cultural dos acadêmicos e da
comunidade como um todo, por meio da procura por novos talentos, do Coral Vozes do câmpus e
dos Museus Bi-Moreira e História Natural. Um novo projeto que revitalize o espaço Bi-Moreira e o
coloque com o status de museu é também crucial para a valorização da história de nossa Instituição.
Em breve, também, será iniciada a construção de um Centro de Cultura que será implantado
dentro do campus em uma localidade de fácil acesso a comunidade lavrense, com infraestrutura
voltada para incentivo às artes cênicas, música, dança e fotografia. Seu uso será direcionado a
apresentações aberta a comunidade em horários alternativos como fins de tarde e finais de semana,
buscando incentivar a cultura da comunidade da UFLA e também lavrense.
Há alguns anos, a UFLA recebeu como doação da Coopeufla a Fazenda Muquem, que
possui 176 hectares. Mais recentemente a transformou em um Centro de Pesquisa e
Experimentação. Foi realizado um zoneamento da mesma para que se pudesse atender ao maior
37

número de unidades didático- pedagógica com inserção clara na pesquisa. Para estruturação da
Fazenda tem-se buscado recursos por meio de projetos específicos junto a diferentes Ministérios e,
também, junto a Finep onde já foram obtidos mais de 2 milhões de reais para tal atividade. A ideia
básica para esse Centro de Referência em Pesquisa e Experimentação é a inserção dos
pesquisadores da UFLA, com seus estudantes de Pós-graduação e de Iniciação Científica, na busca
por novos conhecimentos, tecnologias e produtos, que possam ser disponibilizados a população
brasileira, por meio de artigos, livros, boletins técnicos, patentes e registros de cultivares, com o
objetivo maior de contribuir para o aumento da produtividade das mais diferentes atividades agrosilvo-pastoris, tanto para o agronegócio brasileiro, quanto no segmento da agricultura familiar.
Além disso, a UFLA adquiriu a Fazenda Palmital, com área total de 139,32 hectares, onde
será instalado o Centro de Transferência de Tecnologia e Inovação Agropecuária da UFLA. Esse
Centro será um local destinado à realização de diversas ações extensionistas voltadas a apresentar à
sociedade os resultados de pesquisas que podem impactar a vida no campo e atenta ao compromisso
com a difusão e transferência de tecnologias e informações, bem como ao desafio de integrar os
segmentos de diferentes cadeias produtivas. Para estruturação da mesma temos apresentado uma
série de projetos em Ministérios e na Finep, logrando recentemente êxito em mais de 2,4 milhões
que auxiliaram na estruturação da fazenda, em particular no que se refere ao rebanho leiteiro.
O que se deseja com os Centros de Referência em Pesquisa e Extensão é dinamizar as aulas
práticas para os discentes da UFLA, ser um ponto de referência onde os agricultores do Município
de Lavras e do entorno possam buscar orientações das melhores, mais adequadas e mais
sustentáveis práticas agrícolas e ambientais desenvolvidas na própria Instituição.

Qualidade no Ensino de Graduação e Pós-graduação
A melhoria do ensino na UFLA tem sido comprovada pela avaliação do MEC, por meio do
índice geral de cursos, IGC, a qual ocupa atualmente o 1º lugar em Minas Gerais e terceira no País.
Porém, necessita de ações específicas no intuito de fortalecer o ensino de pós-graduação e de
manter-se em destaque na graduação.
De maneira geral busca-se a qualidade do ensino de graduação de maneira a alcançar o
conceito máximo nas avaliações do Ministério da Educação para todos os cursos de graduação da
UFLA, como resultado de um processo de formação técnica e científica de cidadãos que possam
atuar profissionalmente em prol do desenvolvimento da sociedade brasileira de forma sustentável.
A pós-graduação tem sido marcada por um desempenho destacado, refletindo no percurso
extremamente favorável dos indicadores de avaliação dos Programas Acadêmicos, em nível de
Mestrado e Doutorado. Porém, para que sejamos uma Universidade de classe mundial é necessário,
sobretudo, colocar a pós-graduação no cenário internacional, buscando produzir publicações de
impacto e parcerias no desenvolvimento de pesquisas. A pós-graduação é um lócus onde ocorre a
articulação de pesquisa forte que propicia a criação de um ambiente coletivo de investigação. Com
isso, busca-se melhorar, sobretudo, os conceitos dos cursos de pós-graduação junto a CAPES.
Desenvolvimento de Grupos Multidisciplinares e Centros de Excelência em Pesquisa
O ponto central nessa ação é construir uma filosofia em que o pessoal seja sobrepujado de
longe pelo Institucional. Aparentemente, simples e lógica, essa linha de pensamento tem como
grande adversária a posição individualista de muitos professores/pesquisadores. É cômodo para
vários atuarem solitariamente apoiados em seus estudantes de Iniciação Científica e de PósGraduação, utilizando todos os benefícios Institucionais. O que lhes é cobrado? Produtividade!
Então essa estratégia atende exatamente ao pressuposto defendido por muitos. Para que trabalhar
em grupo, ter desgaste, ter problemas de relacionamentos, esquentar a cabeça, gastar inúmeras
horas em reuniões se podemos atender as demandas institucionais colocadas anteriormente de uma
forma muito mais cômoda?
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Precisamos estabelecer novos paradigmas. Não basta a produtividade. Não basta a
internacionalização. Não basta a publicação em revistas Qualis A1 da CAPES. Não basta a
construção de uma vida produtiva, profícua, honesta, para beneficio próprio. É preciso o pulsar
Institucional, o compromisso com a sustentabilidade das ações de uma vida inteira deixando para as
gerações futuras equipes ainda mais fortes que as do inicio da vida acadêmica. A
multidisciplinaridade e a visão holística possibilita o surgimento de novos horizontes. Novas
oportunidades, inovações, tecnologias mais realísticas sendo desenvolvidas, soluções e
conhecimentos mais integrados sendo alcançados é o compromisso que devemos desenvolver em
nossa Instituição.
Isso sim estabelecerá o orgulho de ser UFLA. Isso sim estabelecerá quebra de paradigmas
em que o “EU” seja substituído por “NÓS”, pelo Institucional. Em que cada um se preocupe em
aproveitar o máximo de seu potencial, respeitando as diferenças. Comparações levam sempre a
desgastes nas relações e a desestruturações de grupo. O segredo é estimularmos nossa comunidade a
ser comprometida, envolvida, solidária para o bem comum e não somente para o bem pessoal. É
absolutamente possível se o Institucional for colocado em primeiro plano. Portanto, política
centrada no trabalho a partir dos grupos de pesquisa existentes na Universidade, a partir de áreas de
Pós-graduação que se tenha mais afinidade, estimulando-os a de fato trabalhar em grupo e com foco
em ações inovadoras e lastreadas em tecnologias de ponta, muito mais que experimentações é um
dos maiores desafios de nossa administração.
Para tal criaremos vários Centros de Excelência com apoio institucional, e ligados a Pró
Reitoria de Pesquisa. Pessoalmente temos tido experiência muito positiva nesse sentido com
desenvolvimento de ações que envolvem professores de vários departamentos. Acreditamos que
uma das formas de tornar a gestão de pesquisa mais pulsante é estruturar e institucionalizar esses
Centros que agrupem professores/pesquisadores, técnicos, discentes e mesmo grupos de pesquisa,
que desejem desenvolver projetos que envolvam ações multidisciplinares e multidepartamentais,
com visão holística, publicando em alto nível, e estabelecendo discussões de linhas
desenvolvimento local, regional e nacional para que possamos auxiliar no desenvolvimento do país
e no fortalecimento da marca UFLA.
Num primeiro instante a intenção é institucionalizarmos os seguintes Centros de Excelência:
 O centro de Excelência do Café;
 O centro de Excelência em análises ambientais;
 O centro de Excelência em Biodiversidade;
 O centro de Excelência em Gestão do Estado;
 O centro de Excelência em Engenharia de Materiais;
 O centro de Excelência em Qualidade e Segurança Alimentar;
 O centro de Excelência em Biotecnologia e Melhoramento genético Vegetal;
 O centro de Excelência em Biotecnologia e Manejo de Animais;
 O centro de Excelência em Nanotecnologia;
 O centro de Excelência em Energia;
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2.3

Demonstração da Execução do Plano de Metas

O plano de metas executado em 2012 diz respeito, em sua maior parte, às metas
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que se transformaram em ações
administrativas ao longo do ano, quais sejam:
1.

Acompanhamento, Avaliação e Atualização do PDI
Meta - Atualizar o PDI
Ações realizadas: Io Fórum de atualização do PDI realizado em maio de 2012.

2.

Estrutura Administrativa
Meta: Alterar a estrutura administrativa da UFLA
Ações realizadas: foi designada uma comissão específica encarregada de elaborar estudo de
viabilidade de alteração da estrutura organizacional da UFLA, por meio da Portaria Reitor No
1.136, de 21 de setembro de 2012, cujo resultado de estudo será apresentado à Reitoria e ao
CUNI para apreciação e avaliação.
Meta: Criar Órgão Estratégico de Gestão
Ações realizadas: Em 2012 foram criadas assessorias especiais ligadas diretamente à Reitoria,
dispensando a criação do órgão estratégico de gestão.
Meta: Estudar a Viabilidade de Criar o Ensino Médio
Ações realizadas: Em avaliação pelo Conselho Universitário. A Reitoria iniciou interação com
parlamentares da região de Lavras a esse respeito.

3.

Gestão Institucional
3.1. Assessoria de Comunicação
Meta: Ampliar grade de programação da Rádio e TV
Ações realizadas: ampliou-se a variedade da programação, incluindo matérias jornalísticas
sobre a UFLA e programação esportiva.
3.2. Gestão da tecnologia da informação
Meta: Adquirir Equipamentos, Sistemas e Ampliações
Ações realizadas: Falta adquirir 30 terabytes em discos.
Meta: Alinhamento estratégico da TI com os objetivos de gestão da UFLA
Ações realizadas:
 Foi elaborado o planejamento estratégico de TI da UFLA, por meio do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação, para os anos de 2011 e 2012, bem como foi criado o Comitê
Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), por meio da PORTARIA No 555, DE 29 DE
JUNHO DE 2011. Foram implantadas ferramentas e técnicas de governança de TI alinhadas
com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFLA.
 Capacitar e Contratar Técnicos para a DGTI: Estão sendo realizadas ações de levantamento
de escopo da capacitação e orçamento para solicitação de treinamentos em modelagem de
processos.
 Desenvolver um sistema para venda de tickets pela internet: Não foi desenvolvido um
sistema para venda de tickets pela internet, pois após estudos, verificou-se a não viabilidade
de implantação do sistema. No entanto, foram adquiridos equipamentos e admitido
funcionários para o setor de arrecadação do RU, o que passou a atender satisfatoriamente a
demanda.
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Elicitar, desenvolver, testar e implantar os requisitos dos módulos de gestão de pessoas,
compras, licitação, almoxarifado, patrimônio, gerência de equipamentos, gestão de
contratos, gestão do campus, controle orçamentário e financeiro: foi realizado um estudo
pela DGTI, em conformidade com a Instrução Normativa 04 da SLTI/MPOG, de viabilidade
de contratação de prestação de serviços para implantação de um Sistema de Informação
Gerencial na área administrativa. O resultado do estudo identificou a viabilidade técnica e
econômica de contratação do SIG administrativo desenvolvido pela UFRN, um sistema de
código livre e de baixo custo de implantação. Este sistema será implantado na UFLA a partir
de 2013.
Implantar sistemas de certificados digitais e chaves de segurança, aplicados em
autenticação, assinatura digital e sigilo: Analisaram-se as soluções disponíveis no mercado.
A solução foi definida e estamos esperando a licitação.
Implantar um CSIRT na universidade para gerenciar os incidentes de segurança da
informação nos Departamentos e setores: Foi criada a Coordenadoria de Segurança da
Informação.
Usar a tecnologia RFID para identificação do acervo da biblioteca, possibilitando
rastreamento dos exemplares, autoatendimento, inventário e segurança: Em implantação.

Meta: Melhorar a Qualidade de Software, do Gerenciamento de Projetos e de Integração de
Sistemas
Ações realizadas:
 Integrar o SIG com os AVAs da graduação presencial (Projeto Aprender), pós-graduação
stricto sensu (Avançar) e pós-graduação lato sensu: Foram realizadas reuniões informais
onde se colocou esta necessidade, mas ate o momento não foram implementadas ações para
verificar a viabilidade de maneira formal.
 Melhorar o gerenciamento de projetos com base nas mensurações internas e nas melhores
práticas de mercado Indicado: Timesheet das horas e esforços para controle do progresso do
projeto. Cronograma de tarefas e definição de checkpoits. Prazos cumpridos.
 Melhorar o monitoramento e controle de riscos: Análise quantitativa de risco. Matriz de
probabilidade e impacto. Falta o documento de Analise de Risco Institucional.
3.3. Gestão de assuntos estudantis e comunitários
Meta: Elaborar e Implementar Programas Comunitários destinados aos servidores da UFLA
Ações realizadas:
 Elaborar programa de saúde para servidores com vulnerabilidade econômica: Programa de
assistência social para servidores da UFLA. A PRAEC possui em seu quadro dois médicos
clínico geral, um ginecologista, duas odontólogas, uma assistente social e duas psicólogas
que atendem todas as demandas dos servidores da UFLA. Portanto não há até o momento
necessidade de elaborar outro programa.
 Elaborar programa de alimentação no RU para servidores com vulnerabilidade econômica:
O Restaurante Universitário (RU) serve almoço e jantar. Todos os servidores interessados
podem utilizá-lo a preço subsidiado no valor atual de R$3,45 por refeição.
 Elaborar programa de esporte e lazer para os servidores: Os programas de voleibol e
ginastica coletiva são oferecidos regularmente aos servidores da UFLA. Os programas estão
sendo implantados. Hoje são atendidos 30 servidores.
 Mobilizar a comunidade universitária por meio de suas representações de classe e outras,
para que, em parceria com a PRAEC e com a PRGDP, elabore um programa de assistência
social inclusivo para os trabalhadores da UFLA:A PRAEC juntamente com a Reitoria
elaborou recentemente um plano de trabalho solicitando junto ao MEC apoio financeiro para
implantação de um núcleo odontológico para que em parceria com a UNILAVRAS possa
atender toda a demanda da comunidade universitária. Com relação a outros tipos de
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atendimento a Reitoria tem trabalhado junto às empresas contratadas para o fornecimento de
mão de obra uma forma viável e legal para atendimento aos funcionários terceirizados.
3.4. Gestão de Pessoas
Meta: Alocar vagas e descrever cargos para técnico- administrativos e para Concurso
Público/Seleção de Servidores
Ações realizadas:
 Organizar uma comissão para viabilizar a descrição de todas as funções dos servidores
técnico-administrativos (TA): A descrição das funções consta no manual descritivo das
funções dos técnico-administrativos da UFLA. No entanto, foi designada uma comissão
específica com objetivo de criar um Escritório de Processos na UFLA. A criação de um
Escritório de Processos objetiva alcançar efetividade nos processos administrativos e
modernizar a gestão, criando um espaço comum, com visão do todo e compartilhada dos
processos, com capacidade de apoiar cada uma das partes na gestão dos processos e no
alcance dos resultados globais. Em suma, o escritório visa reunir e gerir todos os processos
mapeados da UFLA.
Meta: Capacitar servidores docentes e técnico-administrativos
Ações realizadas:
 Foi realizado, entre setembro a novembro de 2012, um curso de profissionalização de
gestores públicos aos ocupantes de cargos administrativos da UFLA, com carga horária de
78 horas, mostrando os instrumentos de modernização administrativa necessários para a
gestão da Universidade.
 Criar uma avaliação do grau de satisfação para ser aplicada aos servidores técnicoadministrativos, juntamente com a avaliação de desempenho: Foi estruturado um banco de
dados com tais informações.
3.5. Gestão do Campus
Meta: Conservar Recursos Renováveis, Otimizar Recursos não Renováveis e Conservar
Ecossistemas
Ações realizadas:
 Implantar política de gerenciamento e descarte dos equipamentos eletrônicos: Esta ação foi
iniciada através de um contato estabelecido com a empresa EcoBrasil de Varginha,
responsável pela reciclagem dos eletrônicos no desfazimento.
4. Organização Acadêmica
4.1. Extensão e Cultura
Meta: Ampliar a oferta de estágio na mesma proporção do aumento de alunos da Universidade
Ações realizadas:
 Ampliar a divulgação das empresas conveniadas e das vagas de estágio: Esse é um trabalho
contínuo e que está sendo realizado.
 Identificar novas empresas para firmarem convênios de estágio: É uma atividade contínua da
PROEC.
 Melhorar a divulgação de editais de estágios dentro da universidade: Todos os editais foram
amplamente divulgados no âmbito da UFLA.
Meta: Equidade na valoração dos créditos acadêmicos entre pesquisa e extensão
Ações realizadas:
 Propor pontuações específicas para as atividades de extensão nas avaliações de progressão,
tanto de docentes como de técnicos-administrativos: Foi implantada a proposta de
pontuação.
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Meta: Estruturar a Coordenadoria de Cultura
Ações realizadas:
 Elaborar projeto e submeter à Reitoria para construção e estruturação do Centro Cultural da
UFLA com estrutura necessária para desenvolver/aprimorar e ampliar o canto coral, a
música instrumental, música de câmara e música eletrônica: O projeto já está pronto, mas
falta a liberação de recursos do Banco do Brasil para o início da construção.
 Propor a transferência da Coordenadoria para local específico no campus histórico (antigo
local do DCE Cultural): Está licitada a obra para construção do Centro Cultural.
4.2 - Relações Internacionais
Meta: Ampliar parcerias internacionais
Ações realizadas:
 Negociar vagas em universidades estrangeiras com isenção de taxas acadêmicas: Em 2011
uma missão da UFLA esteve nos Estados Unidos para negociar as taxas, com sucesso
parcial. No entanto, com a implementação do Programa Ciência sem Fronteiras, esta meta
está sendo alcançada.
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2.4

Indicadores Utilizados para acompanhar o alcance das metas

A UFLA adota os indicadores desenvolvidos pelo TCU e os indicadores do INEP como o
Conceito Preliminar de Curso - CPC e o Índice Geral de Cursos- IGC a fim de nortear o processo de
gestão acadêmica, utilizando-se de métodos comparativos. Estes indicadores permitem uma
avaliação sistêmica, parametrizada, analisando fatores que afetaram favorável ou
desfavoravelmente, o desempenho da instituição no exercício. O diagnóstico guia as ações,
contextualizando os problemas e as oportunidades potenciais.
Segundo avaliação realizada pelo MEC, a UFLA mantém destaque no Índice Geral de
Cursos - IGC, sendo considerada a 3ª melhor do País pelo 3º ano consecutivo. Em 2011, se destacou
em 1º lugar entre as Universidades Federais e em 2º lugar entre as 218 universidades públicas
federais, estaduais e particulares avaliadas em todo o Brasil (ao todo foram avaliadas 2.177
instituições de ensino superior).
O IGC avaliou 2.136 universidades, faculdades e centros universitários. Desse total, apenas
27 delas, o correspondente a 1,3% do total, tiveram a nota máxima no Índice Geral de Cursos. Ele
reflete a média ponderada dos conceitos preliminares de curso e os conceitos dos programas de pósgraduação, divulgados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes).
Entre as 134 universidades públicas avaliadas, apenas dez estão na faixa IGC 5, que é o
conceito máximo de qualidade atribuído. Das 10 universidades, a UFLA lidera o ranking das
instituições mineiras.
Esse indicador considera, em sua composição, a qualidade dos cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado e doutorado) e infraestrutura física. Além de melhorar a qualidade de seus
cursos, pela qualificação do corpo técnico e docente, a ampliação na infraestrutura física da
instituição em pelo menos 12.500 m2 de novas obras a cada ano nos últimos 5 anos, contribuiu com
os resultados positivos na avaliação do MEC.
Está em estudo um modelo mais sólido de indicadores que permita uma visão mais ampla da
Universidade, abordando outros aspectos importantes à Gestão.
As ações da gestão estão sendo conduzidas para que no médio prazo, a Instituição possa,
com o aprimorando do Sistema Integrado de Informações – SIG, ter condições de construir seus
próprios indicadores efetivos na área administrativa, acadêmica, de gestão e desenvolvimento de
pessoas.
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3.

Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão

3.1

Estrutura Orgânica de Controle

Conforme o organograma funcional já exposto na página 10, compõe a estrutura de
governança da UFLA, os Conselhos Superiores, pautados no apoio e assessoramento da Ouvidoria,
Auditoria Interna, Procuradoria Geral, Comissão Própria de Avaliação, Reitoria e Assessorias.
Abaixo a composição dos Conselhos:
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE - de deliberação coletiva, autônomo em sua
competência, responsável pela coordenação de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão
com a seguinte composição:
I.
Reitor, como seu Presidente;
II. Vice-Reitor, como seu Vice-Presidente;
III. Pró-Reitores;
IV.
sete Coordenadores de Cursos de Graduação, eleitos por seus pares, com mandato de dois
anos, permitida uma recondução;
V.
quatro Coordenadores de Programas de Pós-Graduação, eleitos por seus pares, com mandato
de dois anos, permitida uma recondução;
VI.
quatro representantes do corpo discente, sendo dois dos cursos de graduação e dois dos
programas de pós-graduação, eleitos por seus pares, com mandato de um ano, permitida
uma recondução;
VII. dois representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, com
mandato de dois anos, permitida uma recondução;
VIII. dois representantes da comunidade lavrense, sem vínculo empregatício com a UFLA,
escolhidos pelos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, entre indicações de
clubes de serviço, associações ou outras entidades representativas da sociedade civil, com
mandato de dois anos, permitida uma recondução.
Conselho Universitário – CUNI - de deliberação coletiva da UFLA, em matéria de administração
financeira e política universitária com a seguinte composição:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

do Reitor, como seu Presidente;
do Vice-Reitor, como seu Vice-Presidente;
de um representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eleito por seus pares;
dos chefes dos Departamentos Didático-Científicos;
de doze representantes das classes pertencentes à Carreira do Magistério Superior previstas
na legislação vigente, sendo: um auxiliar e um assistente, dois adjuntos, quatro associados e
quatro titulares;
de dois representantes da comunidade lavrense sem vínculo empregatício com a UFLA,
escolhidos pelos membros do Conselho Universitário, entre indicações de clubes de serviço,
associações ou outras entidades representativas da sociedade civil;
de sete representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares;
de cinco representantes do corpo discente, sendo três dos cursos de graduação e dois dos
programas de pós-graduação eleitos por seus pares.
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3.2

Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno
Quadro 1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle
A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos
da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
Existe código formalizado de ética ou de conduta.
Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos
formais.
Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais
ou código de ética ou conduta.
As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.
Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.
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.
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.
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.
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.
Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade.
Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores
de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo.
As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que
possam derivar de sua aplicação.
As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva,
atual, precisa e acessível.
A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos
da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
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.

VALORES
1
2 3 4

5
X

X
X
X
X
X
X

1

2

3

X
X
4 5
X
X

X
X
X
X
X
X
X
1

2

3

4 5
X
X
X
X

1

2

3

4 5
X
X
X
X

X

46

Monitoramento
1
2 3 4 5
O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
X
qualidade ao longo do tempo.
O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
X
sofridas.
O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.
X
Análise Crítica: O sistema de controle atual será aperfeiçoado com a implementação do SIG Administrativo e RH em
2013. Contudo, considera-se satisfatório o alcance do sistema atual, tendo em vista o tamanho e complexidade da
UFLA.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

a)

Considerações sobre a avaliação:
1) Motivo da nota 5: Os altos dirigentes têm plena percepção da importância dos controles
internos e estão oferecendo todo o suporte necessário para a efetividade do sistema, apesar
da escassez de servidores técnico-administrativos.
2) Motivo da nota 4: O alcance dos mecanismos de controle é ainda limitado, pois não atinge
todos os servidores. Os esforços foram feitos em 2012 no sentido de implementar em 2013 a
2016 o SIG Administrativo e SIG RH, o que se espera aperfeiçoar e efetivar todo o sistema
de controle da UJ.
3) Motivo da nota 4: Embora se tenha uma comunicação relativamente eficiente, ainda há o
que melhorar para torná-la adequada às necessidades da UJ e para atender às exigências da
Lei 12.305 de acesso à informação.
4) Motivo da nota 5: Existe o código de ética do Servidor Público ao qual todos os servidores,
docentes e servidores técnicos administrativos, estão sujeitos. Documentos internos que
tratam do assunto têm como fundamento esse código.
5) Motivo da nota 4: Embora ainda haja o que melhorar em termos de padronização de
procedimentos e instruções, a gestão da UFLA tomou a iniciativa de criar um Escritório de
Processos com essa finalidade, com desenvolvimento de atividades previstas para iniciar em
2013.
6) Motivo da nota 4: Ainda há o que melhorar nesse quesito, aspecto que está relacionado
com as considerações do item anterior. No entanto, é importante considerar que os
conselhos superiores da UJ são formados por representantes da comunidade, não somente
servidores técnicos administrativos e professores, mas também por representantes dos
estudantes e de membros da comunidade municipal. Além desses conselhos, que são
instancias de decisão, toda elaboração de procedimentos ou normas requer a instalação de
comissões de trabalhos que contam com representantes da comunidade acadêmica e são
nomeados por meio de resoluções ou portarias.
7) Motivo da nota 4: São claramente definidas, mas precisam ser aperfeiçoadas, o que será
alcançado com a implementação gradual das atividades do Escritório de Processos.
8) Motivo da nota 5: A segregação de funções está claramente definida por meio dos
Regimentos Internos, Resoluções e Portarias, mas espera-se aperfeiçoar ainda mais com a
implementação do Escritório de Processos.
9) Motivo da nota 4: Em razão do PDI 2011-2015 o sistema de controle passou a colaborar
com o alcance dos resultados planejados, e espera-se que seja efetivo a partir da
implementação do Escritório de Processos e com o SIG Administrativo e RH para o período
de 2013 a 2016.
10) Motivo da nota 5: Os objetivos e metas são formalizados no Plano de Desenvolvimento
Institucional da UJ e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.
11) Motivo da nota 4: Em 2012 o CUNI realizou o primeiro Fórum de avaliação e de revisão
do PDI e foi implementado pela gestão da UFLA o PDI online, que pode ser acessado e
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acompanhado em tempo real pela comunidade acadêmica, de forma que todo ano o PDI será
avaliado e atualizado.
12) Motivo da nota 3: Em razão da metodologia de discussão e elaboração do PDI ter
representado um macro diagnóstico institucional, ainda não se adotou, metodologicamente,
análise de riscos envolvidos nos processos estratégicos, o que deverá ocorrer no período de
2013 a 2016 com a adoção de métodos de planejamento estratégico, tático e operacional.
13) Motivo da nota 3: Na maioria das vezes isso se aplica somente a determinado nível da
gestão ou setor da UJ, como é o caso da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação,
que tem como prática essa definição de níveis de riscos operacionais e a definição de
estratégias de mitigação.
14) Motivo da nota 3: Espera-se que seja uma prática contínua no período de 2013 a 2016 com
a adoção de métodos de planejamento estratégico, tático e operacional, bem como pelo
aperfeiçoamento metodológico de avaliação do PDI e do PDTI.
15) Motivo da nota 3: Espera-se, com as iniciativas relatadas nos itens anteriores, gerar um
conjunto de indicadores institucionais de avaliação de desempenho fundamentado no PDI e
no PDTI.
16) Motivo da nota 4: Fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos são
devidamente documentadas, tanto na UJ como um todo quanto especificamente na Gestão
de Tecnologia da Informação, como parte do processo visando à mitigação desses eventos.
17) Motivo da nota 5: Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar
sindicâncias para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18) Motivo da nota 5: Com a implementação do SIG Administrativo e RH, bem como do
Escritório de Processos, as referidas normas serão aperfeiçoadas para alcançar efetividade.
19) Motivo da nota 4: Houve alteração positiva nesse quesito em razão do PDI 2010-2015,
mais discriminado em suas ações e metas, e do PDTI, que não existia anteriormente na UJ.
Embora existam ações preventivas, ainda há o que se avançar nesse sentido, como é o
objetivo de modernizar a estrutura administrativa da UFLA.
20) Motivo da nota 4: Como no item anterior, a administração da UJ acredita que a estrutura
física mais adequada e um sistema integrado de gestão irão favorecer o avanço nesse
sentido.
21) Motivo da nota 4: Os custos são relativamente adequados, embora haja o que melhorar nos
benefícios dessas atividades.
22) Motivo da nota 4: Ainda não alcança o todo, mas as iniciativas apresentadas nos itens
anteriores poderão contribuir para a sua efetividade, é o que se espera para o período de
2013 a 2016.
23) Motivo da nota 4: A UJ está se adequando às exigências da Lei 12.305 e disponibiliza em
seu portal da transparência pública todos os regimentos, editais, contratos e convênios,
resoluções, portarias e todas as informações de que dispõe. Esse aspecto será aperfeiçoado
com as mudanças na modernização administrativa, na padronização de todos os processos e
no SIG.
24) Motivo da nota 4: Ainda há o que ser melhorado com as novas medidas apresentadas nos
itens anteriores.
25) Motivo da nota 4: A mesma consideração apresentada no item 23.
26) Motivo da nota 4: Esse aspecto será aperfeiçoado com as mudanças na modernização
administrativa, na padronização de todos os processos e no SIG.
27) Motivo da nota 3: As informações perpassam parcialmente os diversos níveis da UJ, mas é
preciso modificar o seu fluxo e melhorar a sua qualidade. Esse aspecto será aperfeiçoado
com as mudanças na modernização administrativa, na padronização de todos os processos e
no SIG.
28) Motivo da nota 4: Espera-se que o monitoramento do sistema de controle seja efetivo com
a adoção das ações de planejamento apresentadas nos itens anteriores.
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29) Motivo da nota 4: Ainda há o que ser melhorado e, como informado em itens anteriores, a
UJ está tomando providências para melhorar o fluxo e dar maior celeridade no trâmite de
documentos, o que permitirá melhor adequação para as avaliações.
30) Motivo da nota 4: Tem contribuído parcialmente, mas poderá cumprir um papel efetivo
nesse sentido à medida que forem sendo implementada a modernização administrativa da
UJ.
b)

Metodologia utilizada pela UFLA para analisar os quesitos:

A análise dos quesitos foi feita considerando-se a percepção da Pró-Reitoria de
Planejamento e Gestão e da Auditoria Interna da UJ. A Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão,
embora não disponha de levantamentos objetivos e específicos sobre temas relacionados a esses
quesitos, é capaz de promover a análise crítica por meio de aspectos subjetivos do ponto de vista de
gestor que acompanha as atividades internas e é responsável pela gestão e planejamento da UJ. A
Auditoria Interna, por outro lado, no seu papel como órgão de controle interno, acompanha as
atividades e aponta diretrizes para a correção de rumos, quando necessário. Portanto, mesmo sem
informações objetivas, pode-se promover uma análise crítica do que tem sido feito na UJ em temas
relacionados aos quesitos desse relatório.
3.3

Sistema de Correição

A UFLA até o presente momento não possui setor/órgão específico de corregedoria
formalmente instituído devido ao reduzido número de PADs e sindicância instaurados anualmente.
Entretanto, a UFLA tem direcionado esforços no sentido de aprimorar e regulamentar a condução
dos PADs.
Por meio da Portaria nº 962, de agosto de 2012, a servidora Giovana Daniela de Lima,
vinculada a Auditoria Interna, órgão de apoio e assessoramento da Reitoria, foi designada
responsável pelo controle e supervisão das Sindicâncias e Processos Administrativos no âmbito da
Universidade Federal de Lavras. Pela Portaria nº 136, de 21 de fevereiro de 2013, criou-se uma
comissão com a função de propor regulamentação dos Processos de Administrativos Disciplinares e
Sindicância no âmbito da UFLA.
Além disso, a administração da universidade irá investir em treinamento de servidores que
participarão de cursos de capacitação os quais são oferecidos pela Associação Brasileira de
Orçamento Público e pela Escola de Administração Fazendária.
Cabe ressaltar que a UFLA tem buscado permanentemente apurar as possíveis
irregularidades cometidas por seus servidores, aplicando as devidas penalidades, quando estas se
fazem necessárias.
3.4

Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria nº 1043/2007 da CGU

A Universidade Federal de Lavras tem buscado cumprir o disposto nos artigos 4º e 5º da
Portaria 1,043, de 24 de julho de 2007. No entanto, alguns processos são cadastrados no sistema
CGU-PAD após o prazo estabelecido na referida portaria, tendo em vista que a tramitação de
Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias no âmbito da UFLA precisa ser aprimorada.
Ressaltamos que esta situação será regularizada com o resultado dos trabalhos da comissão
constituída pela Portaria nº 136, de 21 de fevereiro de 2013, já citada no item anterior.
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4.

Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira

4.1

Informações sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ
Quadro 2 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ
Identificação da Ação
20RJ
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores,
Descrição
Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica.
02BV - Ampliar a oferta de alfabetização e educação de jovens e adultos, garantindo apoio aos sistemas de ensino e auxílio financeiro para os
Iniciativa
profissionais que atuam na execução das ações de alfabetização.
Unidade Responsável
26101 – Ministério da Educação
Unidade Orçamentária
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Não Processados
70.000,00
70.000,00
70.000,00
5.203,26
0,00
64.796,74
5.203,26
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada Prevista
Realizada
1
Incentivo e promoção da formação inicial e continuada de professores, profissionais, funcionários
e gestores, desenvolvimento de capacitações, estudos, projetos, avaliações, implementação de
políticas e programas demandados pela Educação Básica, por meio de apoio técnico, pedagógico e
financeiro, inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, considerando o currículo de
Pessoa
200
250
70.000,00
70.000,00
educação básica e programas específicos para população indígena, do campo e quilombola, a
beneficiada
formação para a docência intercultural, o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira,
africana, o atendimento educacional especializado, a educação de jovens e adultos, educação em
direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero,
diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente.
Código

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC
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Identificação da Ação
20GK
Fomento às ações de Ensino, Pesquisa e Extensão
0391 - Fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, com apoio a pesquisa, a inovação, a manutenção e promoção de mecanismos de
Iniciativa
cooperação internacional, a ampliação de programas de acesso a acervos digitais e a bases de dados
Unidade Responsável
26101 - Ministério da Educação
Unidade Orçamentária
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
548.713,00
594.669,00
548.316,00
380.877,00
0,00
167.439,00
380.877,00
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada Prevista
Realizada
1
Desenvolvimentos de programas e projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão universitária e de
atendimentos às comunidades como: implementação de ações educativas e culturais, manutenção da
infraestrutura da extensão universitária para garantir o seu funcionamento, e demais atividades inerentes
às ações de ensino pesquisa e extensão; formação de grupos tutoriais, compostos por alunos dos cursos
Projeto
120
148
548.713,00 548.316,98
de graduação, pós-graduação, mestrandos ou doutorandos sob a orientação de docente que possua título
apoiado
de doutor; realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de
congressos, seminários e simpósios científicos e culturais, além de outras atividades necessárias ao
desenvolvimento dos projetos em questão.
Código
Descrição

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC
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Identificação da Ação
4002
Assistência ao Estudante de Ensino Superior.
03GA - Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na educação superior, em instituições públicas e privadas,
Iniciativa
inclusive por meio de financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade e da inclusão,
considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com deficiência
Unidade Responsável
26101 - Ministério da Educação
Unidade Orçamentária
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
3.701.592,00
3.701.592,00
3.115.945,52
1.401.874,13
0,00
1.714.071,39
1.401.874,13
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
1
Apoio financeiro a projetos educacionais apresentados pelas Universidades que contribuam para a
democratização do ensino superior, por meio de ações que possibilitem o ingresso, o
desenvolvimento e o sucesso dos estudantes, considerando as especificidades de populações
específicas, tais como, do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e pessoas com
Aluno
3.000
2766
3.701.592,00 3.115.945,52
deficiência.
assistido
Fornecimento ou auxílio alimentação, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas da
assistência ao estudante e que contribua para o bom desempenho do aluno no ensino superior.
Concessão de ajuda financeira para apoiar a manutenção dos estudantes carentes, inclusive
estrangeiros, matriculados em cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior.
Código
Descrição

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC
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Identificação da Ação
20RK
Funcionamento das Universidades Federais
03GD -Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta decursos em
Iniciativa
consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, e
promoção de pesquisa, ensino e extensão visando à qualidade e garantindo condições de acessibilidade.
Unidade Responsável
26101 - Ministério da Educação
Unidade Orçamentária
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
29.500.566,00 36.877.379,00
33.978.165,95
17.188.714,32
0,00
16.789.451,63
17.188.714,32
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
1
Garantir o funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior, a fim de formar
profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de
contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento,
Aluno
12.294
15.770
29.500.566,00 33.978.165,95
propiciar o pagamento de contribuições e anuidades a organismos nacionais, bem como a
matriculado
manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam
ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às
pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.
Código
Descrição

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC
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Identificação da Ação
8282
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
03GD - Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta decursos
Iniciativa
em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, e
promoção de pesquisa, ensino e extensão visando à qualidade e garantindo condições de acessibilidade.
Unidade Responsável
26101 - Ministério da Educação
Unidade Orçamentária
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
49.711.511,00 56.245.883,00
51.378.955,00
5.620.485,19
381,00
45.758.469,31
5.620.104,19
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
1
Apoio a planos de reestruturação e expansão, elaborados pelas universidades federais, no exercício
de sua autonomia, que visem o aumento do número de estudantes, a redução da evasão, o completo
Vaga
aproveitamento da estrutura instalada e a adequação e modernização da estrutura acadêmica e física disponibili- 2.101
1.990
49.711.511,00 51.378.954,50
das instituições, por meio de obras de pequeno vulto, incluindo reforma, construção, aquisição de
zada
equipamentos, materiais e serviços, e às necessidades de manutenção identificadas pelas IFES.
Código
Descrição

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC
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Código
Descrição
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária
Dotação
Inicial
80.955,00

Final
80.955,00

Ordem Descrição
1

Identificação da Ação
20CW
Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Despesa
Empenhada
Liquidada
17.661,52
2.342,35
Metas do Exercício Para a Ação
Unidade de Medida

Realização de exames médicos periódicos dos servidores e empregados públicos
federais, ativos, mediante a contratação de serviços terceirizados, bem como pela
Servidor beneficiado
aquisição de insumos, reagentes e outros materiais necessários, nos casos em que
os referidos exames sejam realizados pelo próprio órgão.

Restos a Pagar
Processados Não Processados
0,00
15.319,17
Meta Física
Prevista
Realizada
450

308

Valores Pagos
2.342,35

Meta Financeira
Prevista
Realizada
80.955,00

17.661,52

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC

Identificação da Ação
20TP
Pagamento de Pessoal Ativo da União
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final 1
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
84.829.120,00
97.129.120,00
95.888.704,51
95.888.704,51
0,00
0,00
95.888.704,51
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Ordem
Descrição
Unidade de Medida
Prevista
Realizada
Prevista
Realizada
1
Pagamento de Pessoal Ativo da União
*
*
*
84.829.120,00
95.888.704,51
Código
Descrição
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC
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Identificação da Ação
2004
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
2.160.000,00
2.305.000,00 ¹
2.268.392,21
2.268.392,21
0,00
0,00
2.268.392,21
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem Descrição
Medida
Prevista
Realizada
Prevista
Realizada
1
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos
servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por
tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para
Pessoa
1.895
2.283
2.160.000,00
2.268.392,21
a contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, beneficiada
serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de
ressarcimento.
Código
Descrição
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC

Identificação da Ação
2010
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Não Processados
168.000,00
168.000,00
151.146,35
151.146,35
0,00
0,00
151.146,35
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade
Ordem Descrição
de Medida Prevista Realizada
Prevista
Realizada
1
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento,
Criança
aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº
157
162
168.000,00
151.146,35
atendida
8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade pré-escolar.
Código
Descrição
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC
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Identificação da Ação
2011
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Não Processados
600.000,00
600.000,00
495.653,83
495.653,83
0,00
0,00
495.653,83
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem Descrição
Medida
Prevista
Realizada
Prevista
Realizada
1
Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória,
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais,
Servidor
325
702
600.000,00
495.653,83
inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993),
beneficiado
nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. A concessão do
benefício por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários, cuja despesa deverá correr à
conta das dotações pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de estágio.
Código
Descrição
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC

Identificação da Ação
2012
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
3.300.000,00 3.640.000,00
3.584.662,12
3.584.662,12
0,00
0,00
3.584.662,12
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem Descrição
Medida
Prevista
Realizada
Prevista
Realizada
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos
Servidor
servidores e empregados públicos federais, ativos ,inclusive pessoal contratado por tempo
905
992
3.300.000,00
3.584.662,12
beneficiado
determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório.
Código
Descrição
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC
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Identificação da Ação
4572
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
148.000,00
148.000,00
141.238,15
123.358,14
0,00
17.880,01
123.358,14
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem Descrição
Medida
Prevista
Realizada
Prevista
Realizada
1
Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos
eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para
Servidor
506
553
148.000,00
141.238,15
capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas
capacitado
relacionadas à capacitação de pessoal.
Código
Descrição
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Identificação da Ação
0181
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
27.896.998,00 30.196.998,00
29.786.441,90
29.786.441,90
0,00
0,00
29.786.441,90
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Ordem
Descrição
Unidade de Medida
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
1
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
*
*
*
27.896.998,00
29.786.441,90

Código
Descrição
Iniciativa
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC

- *NÃO CONSTA NA LOA.
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Identificação da Ação
00IE
Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES
Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
37.000,00
57.000,00
47.093,48
47.093,48
0,00
0,00
47.093,48
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
1
Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior –
*
*
*
37.000,00
47.093,48
ANDIFES

Código
Descrição
Iniciativa
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC

*NÃO CONSTA NA LOA

Identificação da Ação
09HB
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
18.666.620,00 19.078.524,00
18.310.894,00
18.310.894,00
0,00
0,00
18.310.894,00
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
1
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência
*
*
*
18.666.620,00 18.310.894,00
dos Servidores Públicos Federais

Código
Descrição
Iniciativa
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC

* NÃO CONSTA NA LOA
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Identificação da Ação
00G5
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de
Descrição
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de
Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de
Iniciativa
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de
Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Unidade Responsável
26101 - Ministério da Educação
Unidade Orçamentária
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados Não Processados
43.512,00
43.512,00
43.512,00
7.368,24
0,00
7.368,24
36.143,76
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade
Ordem
Descrição
de Medida Prevista Realizada Prevista Realizada
1
Contribuição da União, de suas Autarquias e
Fundações para o Custeio do Regime de
Previdência dos Servidores Públicos Federais
*
*
*
43.512,00 43.512,00
decorrente do Pagamento de Precatórios e
Requisições de Pequeno Valor
Código

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC

*NÃO CONSTA NA LOA

Identificação da Ação
0005
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)
26101 - Ministério da Educação
26263 – Universidade Federal de Lavras
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada Processados Não Processados
395.560,00
368.371,00
368.371,00 368.370,18
0,00
0,00
368.370,18
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada Prevista
Realizada
1
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada
*
*
*
395.560,00 368.371,00
em Julgado (Precatórios)

Código
Descrição
Iniciativa
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária

FONTE: SIAFI GERENCIAL E SIMEC

* NÃO CONSTA NA LOA

Análise Crítica:
Cumprimento das Metas:
Todas as metas físicas e financeiras propostas foram alcançadas, embora algumas
externalidades negativas no contexto das Instituições Federais de Ensino Superior tenham ocorrido,
como no caso do longo período da greve, impedindo a plena realização de apenas três metas. Das
17 ações executadas, apenas três (4002, 8282 e 20CW) foram parcialmente alcançadas. Soma-se a
essa externalidade o fato de no ano de 2012 ter ocorrido a mudança de gestão, na qual grande parte
do titulares dos cargos foram substituídos. Neste contexto a avaliação crítica deve levar em conta a
visão do todo, no qual o desempenho no cumprimento das metas pode ser considerado excelente.
Diante de todas as diversidades contextuais, sinteticamente apresentadas aqui, a administração da
UFLA soube transformar os eventuais problemas em potenciais ações efetivas. Cerca de 83% das
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metas físicas foram alcançadas e grande parte delas superadas com os limites financeiros
previamente estabelecidos. Isto significa que a administração da UFLA cumpriu com suas
responsabilidades legais, orçamentárias e financeiras, assim como com o interesse público, ao
viabilizar, com isso, o alcance dos benefícios à sociedade, aos estudantes, aos técnicoadministrativos e aos docentes.
Eventuais Problemas de Execução:
A meta correspondente à ação 4002 (Assistência ao Estudante de Ensino Superior) foi
parcialmente alcançada devido ao longo período de greve dos servidores da instituição (seis meses,
maio a novembro de 2012). Esta ação é destinada a suprir as necessidades de alimentação dos
estudantes por meio do Restaurante Universitário e a atendê-los com auxílio financeiro para sua
manutenção.
A meta correspondente à ação 8282 (Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais) foi alcançada parcialmente devido ao adiamento do início do curso de Direito, motivado
pelo longo período de greve nas Universidades Federais, previsto para agosto e iniciado em
novembro de 2012. Dessa forma, as 120 vagas previstas para 2012, apesar do curso ter iniciado no
mesmo ano, não foram contabilizadas no exercício fiscal de 2012.
A meta correspondente à ação 20CW (Assistência Médica aos Servidores e Empregados /
Exames Periódicos) foi alcançada parcialmente devido à alteração de todo o calendário acadêmico
causado pela greve, o que dificultou o agendamento dos exames e fez com que menos servidores
procurassem atendimento e/ou realizassem exames.
Superações Significativas das Metas Estabelecidas:
Das 17 metas estabelecidas 7 foram consideravelmente superadas, o que representa 41% em
relação ao total. Foram elas: 2004 (Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados
e seus Dependentes); 2010 (Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados); 2011 (Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados); 2012 (AuxílioAlimentação aos Servidores e Empregados); e 4572 (Capacitação de Servidores Públicos Federais
em Processo de Qualificação e Requalificação).
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4.2

Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa
Quadro 3 – Identificação das Unidades Orçamentárias
Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Universidade Federal de Lavras

26263

Código SIAFI da
UGO
153032

Quadro 4 – Programação de Despesas Correntes
Grupos de Despesas Correntes
2 – Juros e
1 – Pessoal e Encargos
3- Outras Despesas
Encargos
Sociais
Correntes
da Dívida
Exercícios
Exercícios
Exercícios

Origem dos Créditos
Orçamentários

LOA

2012

2012

2011

2012

2011

Dotação proposta pela UO

131.831.810,00 105.479.956,00

0,00

0,00 40.028.886,00 34.607.095,00

PLOA

131.831.810,00 105.484.199,00

0,00

0,00 40.028.886,00 39.007.095,00

LOA

131.831.810,00 105.484.199,00

0,00

0,00 40.028.886,00 39.007.095,00

Suplementares
CRÉDITOS

2011

Especiais
Extraordinários

15.011.904,00

28.232.441,00

0,00

0,00

5.569.257,00

482.000,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.189,00

-210,00

0,00

0,00

-20.000,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.816.525,00 133.716.430,00

0,00

0,00 45.578.143,00 39.419.095,00

Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

Fonte: Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças - Siafi Gerencial

Quadro 5 – Programação de Despesas de Capital

CRÉDITOS

LOA

Origem dos Créditos
Orçamentários
Dotação proposta pela UO
PLOA
LOA
Suplementares
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

Grupos de Despesa de Capital
5 – Inversões
6- Amortização da
4 – Investimentos
Financeiras
Dívida
Exercícios
Exercícios
Exercícios
2012
2011
2012
2011
2012
2011
49.997.451,00 22.026.347,00 0,00
3.362.353,00
0,00
0,00
49.997.451,00 42.126.347,00 0,00
3.362.353,00
0,00
0,00
49.997.451,00 42.126.347,00 0,00
3.362.353,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.851.838,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
63.849.289,00 42.126.347,00

0,00

3.362.353,00

0,00

0,00

Fonte: Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças - SIAFI Gerencial
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Quadro 6 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência
Origem dos Créditos
Orçamentários

Despesas Correntes

CRÉDITOS

LOA

Exercícios
2012
2011
Dotação proposta pela UO
171.860.696,00 140.087.051,00
171.860.696,00 144.491.294,00
PLOA
171.860.696,00 144.491.294,00
LOA
Suplementares
20.581.161,00 28.714.441,00
0,00
0,00
Abertos
Especiais
0,00
0,00
Reabertos
0,00
0,00
Abertos
Extraordinários
0,00
0,00
Reabertos
-47.189,00
-70.210,00
Créditos Cancelados
0,00
0,00
Outras Operações
192.394.668,00 173.135.525,00
Total

Despesas de Capital
Exercícios
2012
2011
49.997.451,00 25.388.700,00
49.997.451,00 45.488.700,00
49.997.451,00 45.488.700,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.851.838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.849.289,00 45.488.700,00

9 – Reserva de
Contingência
Exercícios
2012
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças - SIAFI Gerencial

Análise Crítica
Compatibilidade das ações com as necessidades da UJ:
A diferença entre a dotação proposta, a publicada na LOA e a total ao final do exercício se
refere a créditos orçamentários provenientes de créditos Suplementares e Extraordinários. Em 2012
a UFLA obteve recursos provenientes de crédito suplementar para complementação da folha de
pagamento (grupo 1) e para despesas correntes (grupo 3).
Nas despesas de capital foi concedido crédito suplementar e extraordinário, ambos para
Investimentos (grupo 4). Estas alterações para maior na dotação final proporcionou à UFLA a plena
execução de suas ações, uma vez que apenas os créditos orçamentários publicados na LOA não
seriam suficientes. Isto se deve ao fato da UFLA estar em fase de pleno crescimento, nomeações de
novos servidores, aumento no número de vagas disponibilizadas e criação de novos cursos, etc.
Alterações relevantes ocorridas nas dotações do exercício em relação às dotações do exercício
anterior:
Em 2012 observamos um aumento das despesas correntes na dotação final da UFLA, em
relação ao ano 2011, na ordem de 11%. Quanto às despesas de capital o aumento foi na ordem de
40 %. Ressaltamos que em 2011 pesou nas despesas de capital à aquisição de uma Gleba de terra
(grupo 5 - Inversão Financeiras). Este aumento da dotação orçamentária em relação ao ano anterior
é reflexo do caminho trilhado pela UFLA, o crescimento, a expansão, não só em quantidade de
cursos, mas também em qualidade. Como a Universidade se expandiu, o custo de sua manutenção
(despesas correntes) fica mais alto; há a necessidade de adquirir equipamentos e mobiliários para os
imóveis construídos e/ou ampliados, isto resultou no aumento das Despesas de capital, ou seja, este
aumento vem de encontro às necessidades da UFLA e impactou positivamente no alcance das metas
estipuladas.
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Quadro 7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
UG
Natureza da
Movimentação de Crédito

Movimentação Interna

Movimentação Externa

Classificação
da ação

Concedente

Recebedora

Concedidos
Concedidos
Concedidos
Concedidos
Concedidos
Concedidos

153032
153032
153032
153032
153032
153032

153061
153062
153080
153163
154069
158123

12364203220RK
12364203220RK
12364203220RK
12364203220RK
12364203220RK
12364203220RK

Concedidos
Concedidos
Concedidos

153032
153032
153032

110062
090032
090032

1212821094572
2884609010005
28846090100G5

0,00
368.371,00
43.512,00

0,00
0,00
0,00

3.601,84
0,00
0,00

Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos

135046
150014
152734
153028
154051
154069
154003
154003
158137
440078

153032
153032
153032
153032
153032
153032
153032
153032
153032
153032

2057220144803
12122210920RH
1236420328551
12364203220RK
12364203220RK
12364203220RK
1236420320487
12368203020RJ
12363203120RL
185432026101P

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43.438,43
2.697,18
22.204,34
4.819,95
1.994,35
4.210,80
1.736.413,76
1.641.407,73
10.147,20
141.888,62

UG
Natureza da
Movimentação de Crédito

Movimentação Externa

Despesas Correntes
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3 – Outras
Encargos
Encargos
Despesas
Sociais
da Dívida
Correntes
0,00
0,00
259,49
0,00
0,00
27.076,99
0,00
0,00
4.257,97
0,00
0,00
482,30
0,00
0,00 1.500.780,76
0,00
0,00
3.648,40

Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos

Concedente

Recebedora

152734
152734
154003
180002

153032
153032
153032
153032

Classificação da
ação
1236420328282
1236420328551
1257120324019
27811203520SL

Despesas de Capital
5–
6–
4–
Inversões
Amortização
Investimentos
Financeiras
da Dívida
5.099.263,37
0,00
0,00
1.833.562,51
0,00
0,00
1.119.895,78
0,00
0,00
3.081.140,20
0,00
0,00

Fonte: Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças - SIAFI Gerencial

Quadro 8 - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
2. Contratações Diretas (g+h)
g) Dispensa
h) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
i) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (j+k)
j) Pagamento em Folha
k) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)

Despesa Liquidada
Despesa paga
2012
2011
2012
2011
16.830.540,50
23.419.416,10 16.830.159,50 23.297.972,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
728.444,45
0,00
728.444,45
0,00
460.401,57
0,00
460.401,57
16.830.540,50
22.230.570,08 16.830.159,50 22.109.126,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.791.305,24
7.275.192,25
2.791.305,24
7.275.192,25
181.040,86
4.253.711,70
181.040,86
4.253.711,70
2.610.264,38
3.021.480,55
2.610.264,38
3.021.480,55
51.667,21
26.367,03
51.667,21
26.367,03
51.667,21
26.367,03
51.667,21
26.367,03
152.562.172,85 140.473.126,25 152.562.172,85 140.473.126,25
152.124.532,37 140.047.358,89 152.124.532,37 140.047.358,89
437.640,48
425.767,36
437.640,48
425.767,36
3.395.895,41
2.728.320,17
3.395.895,41
2.727.407,17
175.631.581,21 173.922.421,80 175.631.200,21 173.800.065,31

Fonte: Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças - SIAFI Gerencial
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Quadro 9 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários

Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
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
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
Grupos de Despesa
4. Investimentos
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
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

Empenhada

DESPESAS CORRENTES
Liquidada

RP não processados

Valores Pagos

2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
144.397.922,59 132.216.171,33 144.361.778,83 132.215.676,33
36.143,76
495,00 144.361.778,83 132.215.676,33
91.834.674,45 85.725.842,82 91.834.674,45 85.725.842,82
0,00
0,00 91.834.674,45 85.725.842,82
23.618.172,96 21.297.745,81 23.618.172,96 21.297.745,81
0,00
0,00 23.618.172,96 21.297.745,81
18.905.258,11 17.861.383,76 18.905.258,11 17.861.383,76
0,00
0,00 18.905.258,11 17.861.383,76
10.039.817,07
7.331.198,84 10.003.673,31
7.330.703,94
36.143,76
495,00 10.003.673,31
7.330.703,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.800.252,11 34.928.024,40 26.215.175,11 27.205.791,08 15.585.077,00 7.722.233,32 26.214.794,11 27.084.809,59
15.501.817.76
8.423.128,70
8.413.254,14
7.380.387,76 7.088.563,62 1.042.740,94
8.413.254,14
7.354.707,48
8.239.278,88
9.770.362,80
3.828.301.72
5.361.151,98 4.410.977,16 4.409.210,82
3.828.301,72
5.266.763,77
5.973.507,98
5.631.080,66
2.432.893,91
3.368.371,06 3.540.614,07 2.262.709,60
2.432.512,91
3.368.371,06
DESPESAS DE CAPITAL
Empenhada
Liquidada
RP não Processados
Valores Pagos
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
53.996.978,50 41.626.144,86
5.054.627,27 11.138.601,39 48.942.351,23 30.487.543,47
5.054.627,27 11.137.226,39
51.276.203,02 25.432.992,83
4.412.987,08
9.014.045,75 46.863.215,94 16.418.947,08
4.412.987,08
9.014.045,75
2.581.931,72 15.766.912,01
638.291,76
1.936.545,44 1.943.639,96 13.830.366,57
638.291,76
1.935.170,44
138.843,76
426.240,02
3.348,43
188.010,20
135.495,33
238.229,82
3.348,43
188.010,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.362.353,00
0,00
3.362.353,00
0,00
0,00
0,00
3.362.353,00
0,00
3.362.353,00
0,00
3.362.353,00
0,00
0,00
0,00
3.362.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65

Análise Crítica:
Alterações significativas ocorridas no exercício:
A principal alteração ocorrida no exercício de 2012 foi o aumento no valor dos créditos
originários na dotação da UFLA tanto nas Despesas Correntes quanto nas Despesas de Capital. Isto
refletiu positivamente no aumento dos valores executados destes créditos originários.
Outra observação a se fazer é que no Grupo 1 - Despesa de Pessoal - os elementos de
despesa com maior montante foram os mesmos em 2011 e 2012 (319011 - vencimentos e vantagens
fixas, 319001- aposentadorias e 319013 - obrigações patronais). Isto não ocorreu no grupo 3 Despesas Correntes. Neste grupo de despesa, em 2012, o elemento de despesa com maior montante
executado foi o 339037- locação de mão-de-obra, enquanto em 2011 foi o 339039 - outros serviços
de terceiros PJ. No Grupo 4 – Investimentos não houve alteração na ordem dos elementos de
despesa com maior montante empenhado permanecendo a ordem 449051- Obras e Instalações,
449052- Equipamentos e Material Permanente e 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.
Quanto ao quadro de modalidades de contratação observa-se que a modalidade de licitação
PREGÃO foi a mais utilizada. Ressalta-se que no montante de R$ 16.830.540,50 estão inclusas as
contratações realizadas por Registro de preço. As contratações diretas (dispensa e inexigibilidade)
foram reduzidas consideravelmente. Nos pagamentos em folha houve um aumento na execução de
aproximadamente 9% em relação ao exercício anterior justificados pelo aumento no número de
servidores nomeados, aposentados e professores contratados temporariamente.
Contingenciamento no exercício:
Assim como em 2011, em 2012 houve contingenciamento (limite) no valor das diárias.
Porém em 2012 o limite disponibilizado foi maior não tendo provocado reflexo tão negativo como
em 2011, uma vez que poucas viagens tiveram que deixar de ser realizadas.
Eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a execução orçamentária:
Considera-se que a execução dos recursos orçamentários originários em 2012 ocorreu
normalmente.

Quadro 10 - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Modalidade de Contratação
7. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
8. Contratações Diretas (g+h)
g) Dispensa
h) Inexigibilidade
9. Regime de Execução Especial
i) Suprimento de Fundos
10. Pagamento de Pessoal (j+k)
j) Pagamento em Folha
k) Diárias
11. Outros
12. Total (1+2+3+4+5)
Fonte: SIAFI Gerencial

Despesa Liquidada
2012
2011
350.699,92
2.374.207,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.699,92 2.374.207,83
0,00
0,00
0,00
0,00
3.153.788,20
2.783.454,33
3.954,50
2.545.967,49
3.149.833,70
237.486,84
0,00
0,00
0,00
0,00
381.719,82
294.936,89
21.172,30
116.215,84
360.547,52
178.721,05
118.544,92 1.081.194,66
4.004.752,86 6.533.793,71

Despesa paga
2012
2011
163.703,18 2.198.216,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.703,18 2.198.216,81
0,00
0,00
0,00
0,00
3.111.164,70 2.783.454,33
3.954,50 2.545.967,49
3.107.210,20
237.486,84
0,00
0,00
0,00
0,00
381.719,82
294.936,89
21.172,30
116.215,84
360.547,52
178.721,05
118.544,92
102.790,83
3.775.132,62 5.379.398,86
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Quadro 11 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação

Grupos de Despesa
1 – Despesas de Pessoal
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
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo

Grupos de Despesa
4 – Investimentos
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
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

DESPESAS CORRENTES
Liquidada

Empenhada
2012

2011

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.609.222,36
1.401.056,49
976.298,69
406.504,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.307.211,92
1.200.513,88
1.619.337,55
2.025.235,62

Empenhada
2012
11.133.861,86
7.438.376,60
3.575.379,63
120.105,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2011
4.860.161,71
0,00
4.834.388,27
25.773,44
0,00
1.575.528,79
1.575.528,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883.997,77
200.920,80
132.072,59
0,00

2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.901.051,81
482.964,66
578.007,82
377.954,46

DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
2012
2011
3.120.755,09
2.078.809,28
3.081.140,20
0,00
39.614,89
2.062.597,28
0,00
16.212,00
0,00
0,00
0,00
1.575.528,79
0,00
1.575.528,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RP não processados
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.725.224,59
1.200.135,69
844.226,10
406.504,80

2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.406.160,11
717.549,22
1.041.329,73
1.647.281,16

RP não Processados
2012
2011
8.013.106,77
2.781.352,43
4.357.236,40
0,00
3.535.764,74
2.771.790,99
120.105,63
9.561,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valores Pagos
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654.377,53
51.783,98
61.251,54
0,00

2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.729.100,74
476.927,38
412.094,03
377.954,46

Valores Pagos
2012
2011
3.120.755,09
2.074.769,33
3.081.140,20
0,00
39.614,89
2.058.557,33
0,00
16.212,00
0,00
0,00
0,00
1.575.528,79
0,00
1.575.528,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Análise Crítica:
Alterações significativas ocorridas no exercício:
Nos créditos recebidos por movimentação pela UFLA houve redução no montante
executado referente às Despesas Correntes e aumento no montante executado referente às Despesas
de Capital.
Outra observação pertinente é que no Grupo 3 (Despesa Correntes) houve inversão entre os
elementos de despesa com maior montante executado. Em 2012 o elemento com maior montante foi
o 339039 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), enquanto em 2011 foi o 339037 (locação
de mão-de-obra). No Grupo 4 (investimentos) o elemento 449051 (Obras e Instalações) obteve o
maior montante executado, enquanto em 2011 o elemento de maior montante foi o 449052
(Equipamentos e Material Permanente).
Quanto ao quadro de modalidades de contratação observa-se que, assim como no quadro de
créditos originários, a modalidade de licitação PREGÃO foi a mais utilizada. Ressalta-se que no
montante de R$ 350.699,92 estão inclusas as contratações realizadas por Registro de preço. As
contratações diretas apresentaram um aumento considerável, principalmente em Inexigibilidade.
Este aumento é justificado pelo recebimento de R$ 3.081.140,20 do Ministério do Esporte para a
construção de uma pista sintética de atletismo. O material e serviço aplicados nesta construção são
importados, o que justificou a emissão da nota de empenho como Inexigível. No item 4- Pagamento
de Pessoal, os pagamentos em folha no valor de R$ 21.172,30 se referem à gratificação de
curso/concurso de professores da UFLA que ministraram ou participaram de bancas examinadoras,
cursos e aulas em outras Instituições Federais de Ensino Superior.

Contingenciamento no exercício:
Não houve contingenciamento nos créditos orçamentários oriundos de movimentação
externa recebidos pela UFLA.

Eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a execução orçamentária:
Considera-se que a execução dos recursos orçamentários originários em 2012 ocorreu
normalmente.
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5.

Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira

5.1

Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Quadro 12 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores

Ano de Inscrição
2011
2010
Ano de Inscrição
2011
2010
2009

Restos a Pagar Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Montante Inscrito
Acumulados
Acumulados
191.532,02
0,00
191.532,02
37.270,90
0,00
37.270,90
Restos a Pagar não Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Montante Inscrito
Acumulados
Acumulados
27.712.843,88
53.787,34
23.632.071,10
3.526.332,58
2.122.051,13
999.078,13
49.908,10
49.908,10
0,00

Saldo a Pagar em
31/12/2012
0,00
0,00
Saldo a Pagar em
31/12/2012
4.027.085,44
405.203,32
0,00

Fonte: DCOF

Análise Crítica:
A evolução da estratégia de pagamento dos RP adotado pela UJ:
A UFLA tem sido proativa para reduzir seus montantes de restos a pagar. Os setores de
almoxarifado, obras e compras têm feito ligações pontuais aos fornecedores/prestadores de serviços
para que estes entreguem as mercadorias ou prestem o serviço constante das notas de empenho.
Isso ocasionou positivamente na redução dos valores de restos a pagar. Nos restos a pagar
processados todo o montante inscrito foi pago.
Com relação aos “não processados” referentes ao exercício de 2009 todo o montante foi
cancelado. Dos R$ 3.526.332,58 referentes ao exercício de 2010, R$ 2.122.051,13 foram
cancelados e R$ 999.078,13 foram pagos. Quanto aos valores inscritos referentes ao exercício de
2011 (R$ 27.712.843,88), foram pagos 85% (R$ 23.632.071,10) e cancelados 0,19% (R$
53.787,34), passando pouco mais de 14% (R$ 4.027.085,44) para 2012.

Razões ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não processados
por mais de um exercício financeiro:
Todos os valores de Restos a pagar processados estão zerados em 31/12/2012. Os valores
dos Restos a pagar não processados que passam inscritos são justificados pelo fato de se tratar de
obras que têm prazo de execução maior que um exercício financeiro ou terem sido empenhados no
final do exercício, não havendo desta forma tempo hábil para a entrega da mercadoria ou prestação
do serviço, ficando, portanto, para o exercício seguinte.
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5.2

Suprimento de Fundos
Quadro 13 - Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos (SF)
Suprimento de Fundos
Valores

Código da
UG
153032

Nome da UG
UFLA - Universidade Federal de Lavras
Total Utilizado pela UJ por Tipo de SF

Conta Tipo
“B”
0,00
0,00

CPGF
Saque
Fatura
0,00
51.667,21
0,00
51.667,21

Total Geral
51.667,21
51.667,21

Quadro 14 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador
Código da UG

153032

Portador

CPF

Ildeu dos Santos
José Afonso Rezende Botelho
José Maria Cypriano de Souza
José Augusto de Abreu
Valdir Pereira de Carvalho
Amauri Cléo de Matos
Carlos Henrique Andrade
Eduardo Henrique da Silva
José de Oliveira
José Favaro Ribeiro
José Heitor Belarmino
Ronaldo Luiz
Antônio Decarlos Neto
Adeilson Carvalho
Jackson Antônio Barbosa
Élberis Pereira Botrel
Paulo Antônio de Carvalho
Total Utilizado pela UG
Fonte: DCOF

050.387.236-91
285.635.496-34
271.774,326-04
872.252.128-34
758.049.726-34
353.834.706-97
468.911.376-91
465.409.386-91
285.627.126-04
238.150.946-15
323.557.006-30
310.513.596-00
083.556.668-44
737.090.936-00
831.776.126-68
258.044.216-20
506.031.086-87

Limite de Utilização da UG
Valor do
Limite
Individual
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.800,00
4.800,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
6.600,00
12.000,00
6.000,00
3.000,00

99.200,00

Valor
Saque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fatura
2.926,36
2.957,26
682,85
2.998,11
1.933,16
1.149,87
3.168,11
3.306,92
2.649,79
2.447,12
2.852,54
2.815,81
1.500,00
5.131,66
11.646,84
3.500,81
0,00
51.667,21

Total
2.926,36
2.957,26
682,85
2.998,11
1.933,16
1.149,87
3.168,11
3.306,92
2.649,79
2.447,12
2.852,54
2.815,81
1.500,00
5.131,66
11.646,84
3.500,81
0,00
51.667,21

Análise Crítica:
A UFLA tem utilizado apenas o suprimento de fundos CPGF, evitando a conta tipo B. A
utilização se restringe às despesas previstas em lei. O maior montante é movimentado pelos
motoristas em viagens longas, quando se torna necessário o abastecimento do veículo oficial, fato
este que levou a UFLA a optar pelo uso dessa medida excepcional.
Ao final do prazo de aplicação cada suprido presta conta dos valores utilizados à DCOF –
Diretoria de Contabilidade Orçamento e Finanças. Ressaltamos que a Auditoria Interna da UFLA
também solicita os processos à DCOF para análises rotineiras nos processos de Suprimentos de
Fundos.
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6.

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

6.1

Informações Sobre a Estrutura de Pessoal
Quadro 15 - Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12
Tipologias dos Cargos

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

Lotação
Autorizada
1.062
0
1.062
1.052
2
7
1
91
0
1.153

Efetiva
934
0
934
924
2
7
1
68
0
1.002

Ingressos
no
Exercício
48
0
0
48
01
0
0
34
0
82

Egressos
no
Exercício
17
0
0
0
0
0
0
31
0
48

Fonte: PRGDP-Cadastro

Quadro 16 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12
Tipologias dos afastamentos
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
1.1. Exercício de Cargo em Comissão
1.2. Exercício de Função de Confiança
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração
3.2. A Pedido, a Critério da Administração
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doença em Pessoa da Família
4.2. Capacitação
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro
5.2. Serviço Militar
5.3. Atividade Política
5.4. Interesses Particulares
5.5. Mandato Classista
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)

Quantidade de Pessoas
na Situação em
31 de Dezembro
0

17
1
8
8
2

2

0

19

Fonte: PRGDP-Cadastro
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Quadro 17 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ Situação em 31/12
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

Lotação
Ingressos no Egressos no
Exercício
Exercício
Autorizada Efetiva
42
41
0
0
42
41
39
38
2
2
1
1
0
0
0
0
205
205
205
205
0
0
0
0
247
246

Fonte: PRGDP-Cadastro

Quadro 18 - Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12
Tipologias do Cargo

Até 30
anos
117

1.

Provimento de Cargo Efetivo
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários
2.
Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções Gratificadas
3.
Totais (1+2)

Quantidade de Servidores por Faixa Etária
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60 Acima de
anos
anos
anos
60 anos
250
268
266
91

87
30
0

223
27
1

258
10
1

266
0
1

90
1
0

0

1

1

1

0

117

251

269

267

91

Fonte: PRGDP-Cadastro

Quadro 19 - Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade – Sit.apurada em 31/12
Tipologias do Cargo
1. Provimento de Cargo Efetivo
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários
2. Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior
2.3. Funções Gratificadas
3. Totais (1+2)

1
0

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
2
3
4
5
6
7
8
18
31
32
99
89
137
115

9
471

0
0
0

18
0
0

31
0
0

32
0
0

99
0
0

77
12
3

135
2
0

78
37
0

454
17
0

137

115

471

3
0

18

31

32

99

92

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: PRGDP-Cadastro
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Quadro 20 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Vencimentos
Tipologias/ Exercícios e Vantagens
Fixas

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Despesas Variáveis
Retribuições

Gratificações

Adicionais

Benefícios
Indenizações Assistenciais e
Previdenciários

Membros de Poder e Agentes Políticos
2012
2011
2010
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão
41.093.367
37.423.408
8.156.619
4.597.880
911.359
2012
32.870.571
40.660.318
7.995.464
4.204.977
908.119
2011
30.368.526
34.591.103
7.807.623
3.974.836
829.396
2010
Servidores com Contratos Temporários
2.917.475
2012
1.014.285
2011
275.609
2010
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
394.060
2012
484.455
2011
433.067
2010
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2012
2011
2010
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2012
2011
2010
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
2012
2011
2010

4.262.250
3.919.372
3.472.227

Demais
Despesas
Variáveis

3.753.682
3.498.154
3.250.213

Despesas de
Exercícios
Anteriores

57.159
0
51.806

Decisões
Judiciais

Total

265.726 100.521.448
370.078 94.427.053
384.599 84.730.329
2.917.475
1.014.285
275.609
394.060
484.455
433.067

Fonte: PRGDP/DCOF – SIAPE/SIAFI
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Quadro 21 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12
Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria
1.

Integral
1.1 Voluntária
1.2 Compulsória
1.3 Invalidez Permanente
1.4 Outras
2. Proporcional
2.1 Voluntária
2.2 Compulsória
2.3 Invalidez Permanente
2.4 Outras
3. Totais (1+2)

Quantidade
De Servidores Aposentados
De Aposentadorias Iniciadas
até 31/12
no Exercício de Referência
179
14
14
146
2
31
0
0
90
88
2
0
0
269
14

Fonte: PRGDP/SIAPE

Quadro 22 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Regime de Proventos do Servidor Instituidor
Acumulada até 31/12
1.

Aposentado
1.1. Integral
1.2. Proporcional
2. Em Atividade
3. Total (1+2)

85
58
27
44
129

Iniciada no Exercício de
Referência
4
2
2
4
8

Fonte: PRGDP/SIAPE

Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Não houve.

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

Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação

Quadro 23 - Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Tipos de Atos

Admissão
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato concessório
Totais

Quantidade de atos sujeitos
ao registro no TCU
Exercícios
2012
2011
19
4
23
17
10
3

7
59

24

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios
2012
2011
116
100
23
22
10
4

7
156

126
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Quadro 24- Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos sujeitos
à comunicação ao TCU
Exercícios
2012
2011
33
23

Tipos de Atos
Desligamento
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Totais

33

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios
2012
2011
33
23

23

33

23

Quadro 25 - 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 2012

Tipos de Atos

Até
De
De
30 dias
31 a 60 dias
61 a 90 dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
17
27
35
Admissão
2
5
Concessão de aposentadoria
1
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
7
Alteração do fundamento legal de ato concessório
Total
17
37
40
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
9
20
4
Desligamento
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Total
9
20
4

Mais de
90 dias
27
10
8

45

0

Quadro 26 - Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos
sujeitos ao envio ao TCU
Exercícios
2012
2011

Tipos de Atos

Quantidade de atos
enviados ao TCU
Exercícios
2012
2011

Pensões graciosas ou indenizatórias
Outros atos fora do SISAC (especificar)
Totais

0

0

0

0

Quadro 27 - Atuação do OCI sobre os atos submetidos a registro
Tipos de Atos

Admissão
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato concessório
Totais

Quantidade de atos com
diligência pelo OCI
Exercícios
2012
2011
4
4
6
2
2
1

12

7

Quantidade de atos com
parecer negativo do OCI
Exercícios
2012
2011
1
3
2
2
1

6

3
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Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
Com o fim do mandato do Prof. Antônio Nazareno Guimarães Mendes, em maio de 2012, e
a posse do novo Reitor, Prof. José Roberto Soares Scolforo, a Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas – PRGDP, órgão que tem por finalidade o planejamento, a
implementação e o controle das políticas de gestão e desenvolvimento de pessoas na instituição,
teve seu quadro de dirigentes modificado. Foram nomeadas uma nova Pró-Reitora, a Profa. Valéria
da Glória Pereira Brito e uma nova Diretora de Gestão, Cristina dos Santos Dias Daud, tendo sido
mantido o Diretor de Desenvolvimento, Georges Francisco Villela Zouein.
A nova direção da PRGDP, desde então, tem tentado atuar em duas vertentes: a) dar
continuidade à implantação dos programas considerados exitosos iniciados na gestão anterior, bem
como, b) redimensionar as necessidades crescentes de adequação da mão de obra disponível aos
crescentes desafios de trabalho que a gestão pública, de maneira geral, vem demandando dos órgãos
de gestão de pessoas.
Nesse sentido, o ano de 2012 pode ser visto como um ano de transição, no qual uma
quantidade expressiva de reuniões foi realizada, nos vários níveis e envolvendo toda a nova equipe
de gestão que forma agora a Direção Executiva da UFLA. Tais reuniões, cujo sentido geral foi o de
discutir, planejar e delinear as ações e projetos que nortearão este mandato, se replicaram em novas
reuniões temáticas, dentro da PRGDP, a fim de nivelar as diretorias e coordenadorias em torno dos
projetos para a nova gestão.
Desta forma, para atender a necessidade de se trabalhar com dados em tempo real e mais
consistentes que possam fornecer indicadores para a gestão de pessoas, a atual administração da
UFLA estuda a viabilidade de implantar um Sistema de Gestão Integrado que possua as
funcionalidades necessárias ao bom funcionamento da área de gestão de pessoas. Espera-se com
este novo sistema atingir os objetivos gerenciais previamente planejados, o que facilitará, em muito,
o planejamento, implementação e controle das atividades operacionais da Pró-Reitoria, de forma
integrada com os demais órgãos da Administração.
Em que pese a ausência de sistematização dos dados por meio de um sistema ou programa,
apresentamos a seguir, algumas informações sobre os indicadores gerenciais de recursos humanos
que puderam ser observados no ano de 2012.
a) Absenteísmo – de acordo com levantamento feito pela Coordenadoria de Saúde
Ocupacional, com base nos Atestados Médicos apresentados, a média mensal de dias
não trabalhados varia entre 1 e 1,5%;
b) Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais – os acidentes de trabalho são bastante
raros, limitando-se na maioria das vezes a algumas ocorrências de trânsito durante o
transcurso do servidor no trajeto casa-trabalho-casa, sem maiores implicações na saúde
física do servidor. Quanto às doenças ocupacionais, o índice é inferior a 1%,
relacionadas a L.E.R e D.O.R.T. No que se refere a afastamentos por causas
psicológicas, percebe-se um aumento significativo de problemas relacionados à
transtornos mentais, o que, nem sempre são diagnosticados como tal.
c) Perfil etário dos servidores x tempo de serviço - O perfil etário dos servidores do
UFLA, conforme pode ser observado no Quadro 18, manteve a tendência iniciada com a
renovação causada pelo ingresso de novos servidores advindos do programa REUNI.
Como houve poucos ingressos e poucas aposentadorias durante o ano, podemos dizer,
grosso modo, que a idade média dos servidores aumentou em um ano. Há um grupo
significativo de servidores que recebem o abono permanência e podem se aposentar a
qualquer momento.

76

d) Rotatividade – Não temos índices exatos de rotatividade, devido ao fato da troca do
sistema integrado de gestão, porém, numa análise qualitativa, percebe-se que há um
grupo de servidores que estão empenhados em progredir dentro do serviço público
federal, e que continuam prestando concursos públicos, mesmo já estando empregados.
A título de exemplo, podemos analisar o último concurso público feito pela UFLA para
o cargo de Assistente em Administração – Edital DGP 76/2010. Neste edital foram
abertas 48 vagas para o referido cargo, das quais, apenas 25 foram liberadas pelo
Ministério do Planejamento, faltando, portanto, outras 23. Apesar disso, já foram
chamados 49 candidatos da lista de classificados. Algumas vagas foram em decorrência
de aposentadorias de servidores mais antigos, porém, a maior parte das convocações foi
em função de exonerações de candidatos recém-admitidos, que foram nomeados em
outros concursos públicos. O “mercado” dos concursos públicos está muito aquecido
com os programas de expansão do Governo Federal, alavancado ainda mais, no caso das
ifes, com a criação do Banco de Professor Equivalente e Quadro de Referência dos
Servidores Técnico-Administrativos das ifes, ambos permitindo a reposição imediata das
vagas que sejam desocupadas (por qualquer motivo).
e) Formação acadêmica – O nível de formação dos servidores da UFLA é bastante
elevado. Dos 503 docentes, 81,5% têm a titulação de Doutorado. Entre os técnicoadministrativos, apesar de apenas 26% (110) pertencerem ao nível E, 260 deles (62%)
possuem graduação e aproximadamente 40% possuem algum curso de pós-graduação, o
que denota um grande interesse, por parte de todos os servidores, e não apenas dos
docentes, na educação continuada, inclusive, em nível de pós-graduação.
f) Educação continuada – Em 2012 participaram dos cursos de capacitação realizados
pela Coordenadoria de Capacitação e Avaliação o total de 330 servidores do quadro
permanente e 110 funcionários terceirizados. Entre os servidores efetivos, até a presente
data, 81 obtiveram Progressão por Capacitação Profissional. O restante não obteve
progressão por estar no final da carreira, por não ter atingido o período aquisitivo (18
meses a partir do ingresso ou da última avaliação), ou porque o curso está em
andamento.

77

Relatório de Atividades de Capacitação 2012 Realizadas pela PRGDP

CURSO

1.
2.
3.
4.

GESTÃO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
EM EDUCAÇÃO
ATUALIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E
REDAÇÃO TÉCNICO-CIENTIFÍCA
HABILIDADES EM COMUNICAÇÃO VERBAL
INFORMÁTICA BÁSICA E INTERMEDIÁRIA
Curso modular de 210 h (30 horas p/módulo)

Período de
Realização

0

2/5/2012 a 3/7/2012

120 h (em 3 módulos)

29

7

7

24/5/2012 a 27/5/2012

12 h
120 h (ref. aos 4 módulos
oferecidos em 2012).
120 horas (em 4
módulos)
30 h

13

4

1

19

0

10

24

0

5

12

2

5

40 h

4

0

0

40 h

2

0

0

40

7

0

0

40

5

0

0

182 h

17

0

5

12

0

5

12

0

8

17/9 a 14/12/2012

EXCEL AVANÇADO

15 a 31/10/2012
SIAPE Cadastro
27 a 31/8/2012
Sistema de Aposentadorias e Pensões
27 a 31/8/2012
Lei nº 8.112/90 Legislação Correlata
(Aplicação Segep)
Extrator de Dados e DW
1º a 5/10/2012

9.

INGLÊS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO

10.

GESTÃO DE RESÍDUOS DE LABORATÓRIO
GESTÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
ARQUIVÍSTICAS
ATUALIZAÇÃO PARA VIGILANTES MÓDULOS 5 a 9
CONVÊNIO COM 8º BPM
ROTINAS TÍPICAS ADMINISTRATIVAS - CEAD
CURSO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO DE WEB E
WORDPRESS

11.
12.
13.
14.

Apoio
Administrativo

0

6.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA
PROFISSIONAIS DE TI

Docentes

17

2/5 a 26/9/2012

8.

Técnicos
Administrativos
112 h (ref. aos 5 módulos
oferecidos em 2012).

INCLUSÃO DIGITAL

7.

Quantidade
Participantes
Terceirizados

19/9 a 11/12/12 (módulos 1, 2,3,4 e
5) restante para 2013

5.

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS –
PROGRAMA
DE MULTIPLICADORES EM GESTÃO DE PESSOAS –
SEGEP/MPOG

Carga
Horária

Quantidade Participantes
Quadro Permanente

14/5/2012 a 20/9/2012

26/11 a 14/12/2012

120 h (44 horas
realizadas em 2012.
Restante para 2013)
30 h

2/5 a 19/7/2012

90 h (em 2 módulos)

10

0

5

40h

16

0

23

30

2

0

24

20 h

13

0

8

22/10/2012 a 13/12/2012 (com
continuidade prev. para 2013)

1ª turma - 9 a 13/4/2012
2ª turma - 7 a 11/5/2012
5 a 3/3/2012
17 a 28/9/2012 e 10 e 11/10/2012
(complementação)
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CURSO

15.

16.

CAPACITAÇÃO EM COMO APLICAR DINÂMICAS
DE GRUPO

CURSOS OFERECIDOS EM PARCERIA COM A PRÓREITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEC

Período de
Realização

21/3/2012
Capacitação em Manutenção e
Operação de Máquinas Agrícolas
19/3 a 15/10/2012
Iniciação ao Cultivo de Plantas
Ornamentais e Jardinagem
19/3 a 15/10/2012
Manejo Básico de Caprinos

17.
18.
19.
20.

PRÁTICAS PREVENCIONISTAS DE SEGURANÇA E
8 a 22/10/2012
SAÚDE NO TRABALHO
INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS:
APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES E COMUNICAÇÕES
28/8 a 23/10/2012
- 1ª TURMA
INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS:
APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES E COMUNICAÇÕES
30/10 a 20/12/2012
- 2ª TURMA
PROFISSIONALIZAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS
25/9 a 22/11/2012
TOTAL DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM 2012 = 440

Carga
Horária

Quantidade Participantes
Quadro Permanente

Quantidade
Participantes
Terceirizados

Técnicos
Administrativos

Docentes

Apoio
Administrativo

3h

18

3

1

95 h (em 2 módulos)

1

0

0

95 h (em 2 módulos)

6

0

0

Manejo Básico de
Caprinos

5

0

0

20

17

0

0

34 h

0

10

0

30 h

0

5

0

66 h

11
272

30
61

0
107
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Cursos de Capacitação Oferecidos pela Diretoria de Apoio e Desenvolvimento
Pedagógico/PRG
Além dos cursos realizados pela Coordenadoria de Capacitação e Avaliação da PRGDP,
foram oferecidas pela Diretoria de Apoio e Desenvolvimento Pedagógico – que é o setor da
Universidade que trabalha efetivamente a formação continuada de docentes no que se refere a
práticas pedagógicas, as seguintes ações, oferecidas em forma de Oficinas Pedagógicas:
Capacitações Realizadas pela Diretoria de Apoio e Desenvolvimento Pedagógico - DADP
Participantes

Período de
realização

Carga
Horária

Técnicos Adm.

Docentes

Recursos auxiliares de ensino 1.

15/fev

2

0

19

Operações Básicas de Equipamentos

16/fev

3

3

1

Recursos auxiliares de ensino 2.

23/fev

2

0

7

27/02 a 09/03

60

0
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CURSO

Capacitação e Produção de Itens para o BNI/ENEM
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA

21/mar

3

0

22

Escutatória e Oratória

28/mar

2

3

7

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA

11/abr

3

0

13

O Ensino de estratégias de Aprendizagem

18/abr

3

0

17

Avaliação da Aprendizagem

15/mai

3

0

17

Motivação na Aprendizagem

30/mai

2

0

14

Uso de recursos Audiovisuais em Sala de aula
CAPES/PERIODICOS: Gerenciamento do Estado da
Arte
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA

16/out

3

0

2

18/out

3

1

9

30/out

4

0

4

Uso de recursos Audiovisuais em Sala de aula

13/nov

3

0

9

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA
Projeto Pedagógico: O que isso tem a ver comigo e com
meus alunos?
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA

21/nov

4

0

8

4/dez

4

0

13

6/dez

4

0

9

7

223

Total de servidores

g) Satisfação e motivação – Não temos dados estatísticos sobre este quesito. Espera-se
com a implementação do novo sistema de gestão funcionalidades que permitam aferir o grau de
satisfação e motivação dos servidores.
h) Disciplina – Existem duas comissões permanentes de processo disciplinar, uma para
docentes e outra para técnico-administrativos incumbidas de tratar de todas as ocorrências
disciplinares no âmbito da instituição.
i) Desempenho funcional – Apesar do reduzido número de servidores técnicoadministrativos, a UFLA foi considerada, de acordo com o IGC (Índices Gerais de Cursos das
Instituições) /INEP, a 3ª melhor instituição do Brasil, ficando em 1º lugar em Minas Gerais.
Entendemos que esta avaliação externa e totalmente isenta de qualquer viés, retrata o bom
desempenho de nosso quadro de servidores que permanece praticamente o mesmo desde a
transformação da Escola Superior de Agricultura de Lavras em Universidade Federal de Lavras em
dezembro de 1994. Ressalte-se que à época da transformação, a ESAL possuía apenas 7 cursos de
graduação, 10 de pós-graduação, 221 docentes e 416 técnico-administrativos. Após 18 anos, com o
80

crescimento exponencial vivido pela universidade, que hoje oferece 24 cursos de graduação
presencial, 48 cursos de pós-graduação stricto sensu, atingindo um total de mais de 9200 alunos
além dos cursos à distância, que alcançam mais de 1.900 alunos, este quadro permanece inalterado.
j) Níveis salariais – Formação acadêmica e tempo de serviço são os dois fatores que mais
contribuem para o aumento dos níveis salariais dos servidores nas carreiras do Magistério Superior
e PCCTAE.

Análise Crítica
Na esteira da implantação do programa REUNI, a Universidade Federal de Lavras, uma das
ifes pertencentes ao primeiro grupo que aderiu ao programa, sente os impactos do crescimento
rápido de seu corpo discente e docente, não acompanhado no mesmo nível pelo corpo técnicoadministrativo. Enquanto todas as vagas previstas para o segmento docente já foram liberadas,
ainda resta a liberação de parte das vagas dos técnicos administrativos.
Em consequência deste atraso, os servidores deste segmento estão sobrecarregados com o
crescente volume de trabalho, em todas as áreas. Como já foi dito em relatórios anteriores, é
sentido, não só no âmbito da gestão de recursos humanos, mas também nos vários outros órgãos e
setores estratégicos da instituição, um aumento gradativo e perene das necessidades de serviço, bem
como, da complexidade e imbricação das diversas tarefas a serem executadas.
Aliadas à conjuntura deste momento de expansão, há ainda na UFLA dois agravantes que
contribuem para intensificar os efeitos acima descritos:
1) a liberação pelo MEC, em 1997, de 109 (cento e nove) vagas de docentes e nenhuma sequer de
técnico-administrativo, o que, na época, recompôs o quadro de docentes, porém, gerou uma
distorção que até hoje é sentida. A universidade tem atualmente menos TA’s do que docentes, num
índice de aproximadamente 0,85 TA’s para cada docente.
2) a alta idade média dos servidores da instituição, o que pode ser visto no quadro do Perfil Etário,
com possibilidades de aposentadoria de aproximadamente 30% nos próximos anos.
Ou seja, continuamos com a “ameaça” perene de uma debandada dos servidores mais
experientes, deixando a instituição numa crise de sucessão, e, por outro lado, o surgimento de novas
tarefas que nem estes mais experientes dominam, advindas dos novos cursos ou de novas programas
e exigências do próprio governo. Tarefas estas que deverão ser executadas, em boa parte, por
servidores novos e até, inexperientes. O desafio já se incorporou no cotidiano administrativo destes
trabalhadores.

Adequação quantitativa e qualitativa dos quadros à missão organizacional
A inadequação quantitativa dos técnicos administrativos, conforme já foi dito, é a mais
grave. Partindo da relação aluno/técnico tida como desejável, de 15 para 1, considerando que a
UFLA chegará a aproximadamente 12.000 matrículas quando os cursos implementados no REUNI
estiverem com todas as suas turmas preenchidas, o número de TA’s deveria ser de
aproximadamente 800. Considerando que no final do REUNI a UFLA terá aproximadamente 550
servidores TA’s (sem considerar os servidores de nível B, que não estão previstos no QRSTA e não
são repostos quando se aposentam), o déficit deste grupo, que é crescente, será de, no mínimo, 250
servidores.
No que se refere à adequação qualitativa, o grande número de servidores novos, que ainda
não dominam as rotinas administrativas e técnicas vêm sendo trabalhados por meio de cursos de
capacitação. Entretanto, apesar dos bons resultados do programa de capacitação, há alguns saberes
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que somente são aprendidos com o decorrer do tempo, na prática e vivência diária no mundo do
trabalho.

Adequação dos quantitativos de área-meio em relação à área-fim
Não há meios de não ser redundante neste quesito. Como já foi dito acima, o número de
servidores na área-meio (servidores técnico-administrativos) é insuficiente em função do número de
docentes (área-fim) e do número de discentes.

Desempenho funcional dos servidores
Ao aprofundarmos a análise de desempenho, devemos considerar alguns aspectos. Como já
foi dito, a UFLA conta atualmente com um quadro técnico-administrativo extremamente enxuto,
mas altamente comprometido. São pessoas capazes, dedicadas e que trabalham para cumprir metas
e não jornadas de trabalho. Este nosso perfil profissional vive e pensa a universidade de forma a
conquistar sempre novas e melhores posições em seus indicadores de excelência. Por outro lado,
para se gerir a força de trabalho de forma mais dinâmica e moderna, o foco além do cumprimento
das metas deve estar na gestão de competências. Lidamos com profissionais com este perfil na base
da confiança. O resultado é medido em nossos projetos, na forma como conseguimos empenhar os
recursos, nos indicadores de pesquisa, na qualidade do ensino, nas obras concluídas, na inserção de
nossos egressos no mercado de trabalho, na efervescência cultural e intelectual. E temos certeza que
se alcançamos e extrapolamos os resultados esperados é porque respeitamos nossos colegas de
trabalho que integram o corpo docente e técnico-administrativo.
Se nos basearmos no IGC do MEC, que nos aponta como a melhor instituição de ensino
superior de Minas Gerais, o desempenho de nosso quadro docente e técnico-administrativo atinge
padrões de excelência. Entretanto, em um ambiente plural como a universidade, a diversidade é
marcante. Embora a cultura organizacional apresente traços claros de envolvimento e cooperação,
além de forte vínculo afetivo, há espaço para pensamentos que vão contra a corrente. Nesse sentido,
a universidade enquanto espaço democrático lida com a diversidade com respeito. Entretanto, o
foco da atual gestão é trabalhar o reconhecimento ao trabalho realizado por aqueles que se dedicam
à instituição. Os casos ‘dissidentes’ têm sido tratados com o rigor necessário.
Necessidade de redução ou ampliação do quadro de recursos humanos, tanto próprio, quanto
terceirizado
A necessidade de ampliação do quadro de técnico-administrativos, além do previsto no
REUNI, é premente, conforme explicitado anteriormente. Precisamos de uma autorização extra de
vagas que permita equilibrar a já citada relação aluno/técnico, porém, outras questões como o
redimensionamento de vários cargos, o agrupamento de vários cargos em outros, ainda que novos
(racionalização), a criação de novos cargos para substituir os extintos cujas atividades laborais ainda
persistem, a decisão de terceirizar ou não estes serviços e toda a discussão que permeia estas
questões estão longe de alcançar algum consenso.
Nesse sentido, enquanto os grupos de trabalho e as mesas de negociação não chegam a um
denominador comum, dentro do princípio da legalidade só nos resta clamar pela liberação de mais
vagas.
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6.2

Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários
Quadro 28 - Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da
unidade jurisdicionada
Quantidade no Final do
Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de
Exercício
Cargos do Órgão em que há Ocorrência de
Servidores Terceirizados
2012
2011
2010
Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão

Ingressos no Egressos no
Exercício
Exercício
-

-

Quadro 29 - Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização
de concurso público ou de provimento adicional autorizados
Nome do Empregado Terceirizado Substituído
-

Cargo que Ocupava no
Órgão
-

D.O.U. de Publicação da Dispensa
Nº
Data
Seção Página
-

Fonte: PROPLAG/PRGDP

*Em 2012 não houve nenhum provimento de cargo de técnico-administrativos em decorrência de novas Vagas. Aquelas
que ocorreram foram por motivo de aposentadorias, óbitos, redistribuições ou vacância por posse em outro cargo
inacumulável.

Quadro 30– Autorizações para Realização de Concursos Públicos ou Provimento Adicional
para Substituição de Terceirizados
Nome do Órgão Autorizado a Realizar o Concurso
ou Provimento Adicional
-

Norma ou Expediente Autorizador,
do Exercício e dos dois Anteriores
Número
Data
-

Quantidade
Autorizada de
Servidores
-

Fonte: PROPLAG/PRGDP

Quadro 31- Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Universidade Federal de Lavras
UG/Gestão: 153032

CNPJ: 22.078.679/0001-74
Informações sobre os Contratos
Período Contratual de Nível de Escolaridade Exigido dos
Empresa
Trabalhadores Contratados
Execução das
Ano do
Identificação
Contratada
Área Natureza
Sit.
Atividades Contratadas
Contrato
do Contrato
(CNPJ)
F
M
S
Início
Fim
P
C
P
C
P
C
2011
V
O
021/2011
12.066.015/0009-99 01/07/2012 30/06/2013
36 32
P
2011
L
O
030/2011
04.552.404/0001-49 01/08/2012 31/07/2013 142 124
2
2
P
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: PROPLAG/ Coordenadoria de Gestão de Contratos
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Quadro 32 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: Universidade Federal de Lavras
UG/Gestão: 153032

Ano do
Contrato

Área

2009
11
2011
8
2011
1
2012
9
2012
3
2012
11
2012
12
Observações:

Natureza

O
O
O
O
O
O
O

Identificação
do Contrato

021/2009
017/2011
019/2011
045/2012
046/2012
047/2012
048/2012

CNPJ: 22.078.679/001-74
Informações sobre os Contratos
Empresa Contratada
(CNPJ)

04.552.404/0001-49
00.482.840/0001-38
04.552.404/0001-49
04.552.404/0001-49
04.552.404/0001-49
04.552.404/0001-49
04.552.404/0001-49

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Início
01/04/2012
01/06/2012
01/07/2012
01/01/2013
01/12/2012
01/12/2012
01/12/2012

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados

F

M

Sit.

S

Fim
P C P
C P C
31/03/2013 92 0 87
0
7 0
31/05/2013 1 1
6
6
30/06/2013
12
0
31/12/2013
104 87
30/11/2013
11 10
30/11/2013 66 45 275 222
30/11/2013 2 1 18 11

P
P
P
A
A
A
A

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

LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
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: PROPLAG/ Coordenadoria de Gestão de Contratos

Quadro 33 - Composição do Quadro de Estagiários
Nível de escolaridade
1. Nível superior
1.1 Área Fim
1.2 Área Meio
2. Nível Médio
2.1
Área Fim
2.2 Área Meio
3. Total (1+2)

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
20
09
05
02
20
01
01
21

09

09

05
06

02
02

06
11

02

Despesa no
exercício

Fonte: PROEX

Obs.: A legislação que dispõe sobre os Estágios Não Obrigatórios Remunerados é a Lei 11.788/2008 A UFLA até o
momento não teve nenhum estagiário de acordo com esta lei.
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7.

GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

7.1

Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados 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:
Portaria 250/2005 do Reitor da UFLA, complementada pelos procedimentos definidos na
Circular Proplag 079/2009.
b) Nome da empresa contratada para prestação do serviço de transporte:
A UFLA não contrata nenhuma empresa;
c) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:
A frota de veículos da UFLA tem importância vital para o funcionamento da universidade.
A frota inclui:
 Veículos pesados, de manutenção do campus.
 Máquinas agrícolas, para a manutenção das áreas de plantio usadas no ensino, pesquisa e
extensão.
 Veículos de transporte coletivo, para a circulação interna no campus e o transporte de
estudantes para aulas práticas de campo.
 Motos, usadas pela vigilância do campus e pela equipe de manutenção.
 Veículos utilitários usados pelas equipes de manutenção do campus.
 Veículos de transporte individual de uso comum da universidade, essencial para
atividades de ensino e pesquisa que envolvem colaboração com outras universidades.
d) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ:
A UFLA tem hoje 121 veículos em sua frota, sendo que 41 veículos serão leiloados em abril
de 2013, como forma de renovação da frota e desfazimento de veículos com relação custobenefício desfavorável. Os 80 veículos estão categorizados como:
 11 Veículos pesados, de manutenção do campus.
 4 Máquinas agrícolas, para a manutenção das áreas de plantio usadas no ensino, pesquisa
e extensão.
 10 Veículos de transporte coletivo, para a circulação interna no campus e o transporte de
estudantes para aulas práticas de campo.
 13 Motos, usadas pela vigilância do campus e pela equipe de manutenção.
 15 Veículos utilitários usados pelas equipes de manutenção do campus.
 27 Veículos de transporte individual de uso comum da universidade, essencial para
atividades de ensino e pesquisa que envolvem colaboração com outras universidades.
Os 41 veículos da frota de 2012, a serem leiloados em 2013, são:
 2 Veículos pesados.
 1 Máquina agrícola.
 5 Veículos de transporte coletivo.
 4 Motos.
 7 Veículos utilitários.
 22 Veículos de transporte individual de uso comum da universidade, essencial para
atividades de ensino e pesquisa que envolvem colaboração com outras universidades.
e) Média anual de quilômetros rodados:
A frota da UFLA roda anualmente cerca de 1.600.000 Km.
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f) Idade média da frota, por grupo de veículos:
a) Veículos pesados: 17,4 anos.
b) Máquinas agrícolas: 8,3 anos.
c) Veículos de transporte coletivo: 9,2 anos.
d) Motos: 6 anos.
e) Veículos utilitários: 9,5 anos.
f) Veículos de transporte individual: 5,56 anos, considerando a nova frota 0 km adquirida
em 2012. Sem os novos veículos, a idade média desta categoria seria de 7,36 anos.
g) Custos associados à manutenção da frota:
EMPRESA
ÁLVARO MOSCARDINI ÁVILA
AVEPE LTDA.
BY MOTO LTDA.
FIX-CAR LTDA.
G & D AR CONDIC.
LAVRAS MAQUINAS LTDA.
MECÂNICA E AUTOPEÇAS BOTELHO LTDA.
ANDRADE & CHEREM LTDA.
PETRÓLEO ELDORADO LTDA.
TOTAL

VALOR
48.328,27
3.671,85
33.934,76
42.587,33
8.997,70
27.736,82
19.529,00
175.064,30
299.922,15
659.772,18

h) Plano de substituição da frota:
O plano de substituição da frota é baseado no custo de manutenção por quilômetro rodado
de cada veículo. Em 2012 a Diretoria de Transportes e Mecanização apresentou relatório dos
custos e a proposta de substituição de frota para os três anos seguintes. Já em 2012 foram
substituídos os veículos de viagens, já com cinco anos de uso, quilometragem muito elevada
e alto custo de manutenção, um caminhão de altíssima idade e um trator. Para 2013 estão
previstas as substituições de motocicletas e caminhonetes do serviço interno, ficando para
2014 a substituição de veículos de transporte coletivo. Desta forma, a UFLA busca sempre
uma maior eficiência na gestão da sua frota.
i) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação:
Na escolha da aquisição de veículos, em detrimento da locação, utilizamos o princípio da
economicidade.
Quando se trata de veículos pesados, deve ser observado que a UFLA tem um campus
universitário com grande extensão, e com desníveis consideráveis de terreno. Isto exige uma
utilização constante de máquinas para terraplanagem e limpeza de terrenos. Com o
quantitativo de horas-máquina utilizado pela UFLA e sendo o custo da hora-máquina UFLA
inferior aos custos praticados no mercado, os investimentos feitos na aquisição de veículos
pesados são amortizados em menos de 5 anos, sendo que o veículo fica em uso por cerca de
10 anos. Mesmo assim, a UFLA só faz a aquisição de veículos necessário para a
manutenção do campus e parte da expansão. Portanto, a UFLA utiliza também da locação de
máquinas para evitar aquisições que demorariam muito a ser amortizadas.
No caso de veículos de transporte coletivo, motos, veículos utilitários e veículos de
transporte individual, o custo de locação torna-se alto quando consideramos a característica
da frota da UFLA. A locação de veículos utilitários ou veículos de passeio de categoria C
(como os veículos utilizados para viagens de longa distância) é onerosa, e neste caso o
tempo de amortização do veículo adquirido chega a ser de apenas 3 anos, sendo que os
veículos tem sido utilizados por no mínimo 5 anos na universidade.
86

j) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e
econômica do serviço de transporte:
A Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão tem uma Superintendência de Gestão, à qual está
vinculada a Diretoria de Transportes. A Diretoria de Transportes é responsável por todas as
ações de gestão da frota, e presta contas e emite relatórios à Superintendência de Gestão. A
Superintendência de Gestão também autoriza todas as requisições de transporte para fora da
sede, e faz o acompanhamento de todas as despesas realizadas nos contratos de manutenção
e fornecimento de combustível. A Superintendência de Gestão ouve a comunidade sobre a
qualidade do serviço oferecido e ainda recebe comunicações anônimas registradas por
intermédio da Ouvidoria da UFLA. A Prefeitura Universitária, também ligada à
Superintendência de Gestão, ainda faz o papel de controladoria, acompanhando o uso de
veículos pesados. Desta forma, garantimos um serviço de qualidade e de maneira
econômica.

Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros
a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de
transporte:
A UFLA não faz a terceirização da frota de uso recorrente, apenas faz a locação de veículos
na forma de diárias, para atender a necessidades de projetos específicos que possam
sobrecarregar o setor de transporte da universidade.
b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte: Não se
aplica.
c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e
valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão:
Utiliza-se o sistema de registro de preços, com base, pois a contratação esporádica de diárias
não é um serviço de natureza continuada.
d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:
Cada edital de licitação define as regras de utilização dos veículos.
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:
Os veículos locados na forma de diárias garantem que as atividades planejadas pela
universidade não sofram interrupções.
f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que
lhes seja dada pela UJ: Não há.
g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação referida
no atendimento da letra “f” supra: Não há.
h) Idade média anual, por grupo de veículos: Não há.
i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela
administração da frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato
firmado: Não há.
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j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de
forma eficiente e de acordo com a legislação vigente: Não se aplica.

7.2

Gestão do Patrimônio Imobiliário

Quadro 34 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Minas Gerais
Lavras / MG
Ijaci / MG

BRASIL

Subtotal Brasil
EXTERIOR
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2012
EXERCÍCIO 2011
05
05
04
05
01
00
5
5
0
5

0
5

Fonte: Prefeitura Universitária

Quadro 35 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
UF
Município

BRASIL

Subtotal Brasil
EXTERIOR
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS PELA UJ
EXERCÍCIO 2012
EXERCÍCIO 2011
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Fonte: Divisão de Patrimônio/DGM

Quadro 36 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade
da UJ

UG

RIP

Regime

Estado de
Conservação

Despesa com Manut.
no exercício

Valor do Imóvel
Valor Histórico

Data da
Avaliação

Valor
Reavaliado

153032

4763000095006

13

04

23.970.361,53

18/12/2007

-

153032

4763000075005

03

07

354.684,46

18/12/2007

-

153032

4763000255003

23

03

170.000,00

18/12/2007

-

153032

4763000335007

03

03

3.000,00

03/08/2010

-

153032

4607000015005

21

03

4.240.581,79

25/09/2012

-

Imóvel

Instalações

Total
Fonte: Divisão de Patrimônio/DGM
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Análise Crítica:
Conforme demonstrado nos quadros acima, a universidade possui cinco imóveis cadastrados
no SPIUNET. Entretanto, o RIP imóvel 4763000375009 inserido no exercício de 2011 foi
cancelado durante exercício de 2012, devido a equívocos de lançamento na jurisdição e valores, e
recadastrado sob o nº RIP imóvel 4607000015005. Portanto a universidade possui cinco imóveis
sendo quatro localizados na cidade de Lavras/MG e um na cidade de Ijaci/MG.
Quanto à Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros e
Imóveis fora do Patrimônio da União estas duas situações não se aplicam à UFLA, pois, a
universidade exerce todas as suas atividades em seus próprios imóveis e não em outros que estejam
fora do Patrimônio da União.
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8.

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO
CONHECIMENTO
Quadro 37 - 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 institucional, que está em vigor.
X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
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.
X aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI,
com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
X 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 para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
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 2012.
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.
Aprovou, para 2012, 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.
Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a
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 2012, por
iniciativa da própria instituição:
Auditoria de governança de TI.
Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
X Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X 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.).
X 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.
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X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
X O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
http://www.dgti.ufla.br/site/?page_id=174
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
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 (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
X 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.
(3) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
(4) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
(3) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões
estabelecidos em contrato.
(1) 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)
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 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2013 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 serviços 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
-

Analise Crítica:
A gestão da tecnologia da informação da UFLA passou o ano de 2012 em pleno processo de
mudanças com a aprovação e publicação do PDTI, com a comissão encarregada de propor a criação
do Escritório de Processos e com o início do processo de contratação do SIG Administrativo e SIG
RH. A expectativa para 2013 é que as metas estabelecidas no PDTI, no PDI e no Plano de Metas da
Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão (PROPLAG), voltadas para a gestão da tecnologia de
informação, sejam plenamente alcançadas com as iniciativas tomadas em 2012.
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9.

GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Os problemas ambientais sempre foram uma preocupação da administração da UFLA.
Ações isoladas eram realizadas e destas ações foi que surgiu a ideia, em 2008, de implantar um
Plano Ambiental para agregar estas ações isoladas, resolver os problemas atuais e prevenir contra
futuros problemas, sustentando o crescimento dos anos vindouros e colocando a UFLA como uma
universidade sustentável e ambientalmente correta. A iniciativa partiu da administração da UFLA
que, em 2010, criou a Diretoria de Meio Ambiente com a missão de gerir este Plano Ambiental e
planejar metas para o futuro. O crescimento da universidade gera também o crescimento da
demanda por infraestrutura de TI. A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) da
UFLA, também ligada à Superintendência de Planejamento, é a responsável pela emissão de
pareceres técnicos na aquisição de bens relacionados a TI, em acordo com as instruções normativas
e o decreto acima citados, e também de acordo com a Instrução Normativa nº 4/2010, da Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG. Todas as ações da DGTI são orientadas pelo
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).
Tanto a DMA quanto a DGTI direcionam seus trabalhos com base na legislação vigente e
também em acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFLA, o que garante
um crescimento sustentável e planejado da universidade.
O Plano Ambiental compreende ações como:













Implantação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGRQ) que
recolhe, armazena, trata e dispõe adequadamente os resíduos químicos.
Implantação da coleta seletiva em parceria com Associação dos Catadores de Materiais
Recicláveis de Lavras.
Campanha “UFLA RECICLA” com incentivo à substituição dos copos descartáveis por
canecas. A ideia é reduzir ao máximo a geração de resíduos, além de despertar a
conscientização e adoção de atitudes sustentáveis.
Instalação de um digestor de tecidos que utiliza a técnica de hidrólise alcalina sob
temperatura e pressão elevadas, sendo esta tecnologia uma tendência mundial. Esta
técnica converte os tecidos de animais e os micro-organismos em uma solução aquosa
estéril, que pode ser empregada como fertilizante líquido ou ser descartadas no esgoto
sanitário. Os subprodutos sólidos do processo como os constituintes minerais dos ossos e
dentes, são manualmente fragmentáveis e podem ser empregados também como
fertilizantes ou na alimentação de monogástricos.
Instalação de sistema de exaustão (capelas e lavadores de gases) para todos os
laboratórios e substituição dos destiladores de água por osmose reversa.
A implantação de redes de esgotos e da estação de tratamento de esgoto. A gordura
retirada do restaurante universitário é enviada para o grupo G-Óleo que estuda o
aproveitamento desta gordura para produção de biodiesel.
Construções ecologicamente corretas: salas de aula que levem em consideração aspectos
como maior iluminação natural, maior ventilação natural, coleta de águas pluviais em
cisternas para fins de irrigação; aproveitamento da água da chuva que são direcionadas
para abastecer lagoas artificiais evitando o escoamento superficial das mesmas e
promovendo um maior abastecimento do lençol freático e das áreas de recarga.
Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e áreas de interesse ecológico com
plantio de mais de 50.000 mudas de espécies nativas.
Criação de uma brigada de incêndios, reconstrução de aceiros e roçada capim em áreas
detectadas como de maior risco de incêndio.
Troca e reestruturação de todo o sistema de energia elétrica da instituição, para dotá-la
de condições necessárias para atender ao crescimento nos próximos 30 anos. O Sistema
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é composto de: Instalação de Rede de Distribuição Protegida de Média Tensão (novo
posteamento, cabeamento, transformadores, iluminação, utilizando rede compacta).
Refazimento da rede de energia elétrica de cada departamento e setor da UFLA que
apresentar em estado inadequado. Instalação de medidores de energia para que se possa
descobrir onde há maiores consumos reais e não só potenciais de tal maneira que se
possa fazer uma gestão mais eficiente desse recurso, inclusive para economia. Buscar
mais eficiência no uso desse recurso, agregando outras formas de energia como a eólica
e a solar. No caso da solar, um sistema já está em uso no alojamento estudantil e no novo
Restaurante Universitário.
As ações do Plano Ambiental foram bem feitas, integradas e com projetos que se
complementavam. Alguns resultados alcançados:
 Eliminação de copos plásticos.
 Caracterização das Áreas de Preservação Permanente e de interesse ecológico.
Recomendações técnicas para a recomposição dos ecossistemas com modelos de
revegetação, adequados para diferentes condições atuais de cada área. Plantio de mais
50.000 mudas de árvores em uma área de 22 hectares;
 Com a implantação da Brigada de Incêndios a UFLA passou a não ter mais queimadas
dentro da área de seu campus.
 A purificação de água por meio de osmose reversa trouxe benefícios financeiros e
ambientais para a UFLA, uma vez que os antigos destiladores de água, para produção de
1 L de água purificada, consumiam, em média, 2500 KW e 50 L de água. Com a
utilização dos aparelhos de osmose reversa o consumo de energia é de cerca de 80 vezes
menor, e de água 20 vezes. Isso estimula a economia e a preservação dos recursos
naturais.
 Em 2011, foram recolhidos 18,8 ton de resíduos, tratados 9,9 ton e 8,5 ton foram
enviadas para destinação final. Com os solventes recuperados (130 l) e os reagentes
vencidos foi montado um banco de reagentes que atende toda a comunidade universitária
diminuindo o custo econômico e ambiental da universidade.
 O do novo sistema elétrico contempla: em casos de manutenção ou interrupções, devido
as chaves presentes no sistema, os setores envolvidos serão restritos e os demais serão
atendidos por outro alimentador interno, causando o menor transtorno possível. Isso não
era possível: quando há alguma manutenção, boa parte do campus fica sem energia
elétrica. Uma cabine de medição nova, que atende a todas as normas vigentes exigidas
pela concessionária de energia, a CEMIG, com uma nova localização evitando a perda
de áreas nobres para o crescimento da universidade, devido a faixa de passagem de um
alimentador da CEMIG. A nova rede é mais amigável com os animais e pássaros
presentes no campus, tais como, micos, gambás, jacu, garças entre outros. A alimentação
dos setores será subterrânea, reduzindo o impacto ambiental e desligamento acidentais
mais comuns em redes aéreas.
A UFLA aparece como a primeira universidade brasileira no ranking Green Metric 2012,
elaborado pela Universitas Indonesia (UI). O resultado considera os esforços em sustentabilidade e
gestão ambiental nos câmpus de 215 universidades participantes, de 49 países.
No ranking global, a UFLA aparece na 70ª posição, sendo considerados seis critérios
principais: estrutura do câmpus e áreas verdes, consumo de energia, gestão de resíduos, uso e
tratamento de água, políticas sobre transportes e atividades acadêmicas relacionadas ao meio
ambiente. Considerando a classificação por “Instituições de Ensino Superior Especializado”
(Specialized Higher Education Institution), a UFLA é a 16ª do mundo no ranking geral, posição que
sobe para 7° lugar geral segundo a classificação por Universidades localizados em cidades do
Interior (Ranking By Campus Setting).
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Quando considerados alguns critérios específicos, a UFLA figura em 7° lugar em Educação,
no grupo das 70 ao qual pertence, estando empatada em 1° lugar do mundo com outras 21
instituições – inclusive a primeira colocada no Ranking Geral, no quesito uso e tratamento de água,
item de maior preocupação mundial atualmente.
Em 2012 o Plano Ambiental da UFLA concorreu ao prêmio ENAP de boas práticas na
gestão pública e ficou entre as 10 melhores do Brasil. A premiação definitiva será em 27 de março
de 2013 no Ministério do planejamento, em Brasília e somente lá saberemos a classificação
definitiva de nosso projeto como um daqueles que caracterizam boas práticas relevantes assim
entendidas pela comissão julgadora.
Quadro 38 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
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.
 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
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.
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).
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.
 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo
de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?

No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?
Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou
reabastecimento (refil e/ou recarga).
 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?

Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens e produtos.
. 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

1

Avaliação
2
3
4
X

5

Exigências de
certificações ISO das
licitantes.
X
X
X

ISO 14000, ISO
17025, ISO 9000
X
O consumo tem
crescido em
proporções muito
inferiores ao
crescimento da
comunidade
X
X
Sim (X)

Não ()
X

A especificação
técnica do produto já
é a de um produto
reutilizável.
X
X
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.
. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação,
como referido no Decreto nº 5.940/2006.
. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o
consumo de água e energia elétrica.
 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

. 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.)?

1

Avaliação
2
3
4

5

X
X
Projeto UFLA
Reciclagem, com
palestras, folders,
eliminação de copos
descartáveis e
construção de uma
ETE em local
bastante visível para
a comunidade. Além
de cursos para os
laboratoristas.
X

Projeto UFLA
Reciclagem, com
palestras, folders,
eliminação de copos
descartáveis e
construção de uma
ETE em local
bastante visível para
a comunidade. Além
de cursos para os
laboratoristas.
Considerações Gerais: Questionário respondido pelo Superintendente de Gestão, responsável pela homologação de todos
os pregões eletrônicos e membro da comissão de licitação. A Superintendência de Gestão é o órgão da Pró-Reitoria de
Planejamento e Gestão imediatamente superior à Prefeitura Universitária e portanto é responsável pela correta
elaboração dos termos de referência de obras e serviços de engenharia. O Superintendente de Gestão teve auxílio da
Diretora de Gestão de Materiais, responsável por empreender os processos licitatórios, na resposta a este questionário.
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.
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Quadro 39 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa
Ano de
Ad ã

Quantidade
Recurso Consumido
Papel - kg
Água - m3
Energia Elétrica - kwh

2012
89.800 Kg
35.508.496
6.565.800

2011
67.350 Kg
40.581.139
6.150.200

Resultados

Valor
Exercícios
2010
2012
2011
2010
50.500 Kg 479.983,00
359.987,00 269.990,00
45.939.878 362.256,00
320.000,00 280.000,00
5.415.000 2.653.517,72 2.309.391,95 1.834.423,64
Total

Fonte:

Com o programa UFLA Recicla, buscamos sensibilizar principalmente a comunidade
discente sobre o uso racional e o descarte correto de produtos. A universidade faz o seu próprio
tratamento de água, a partir de recursos hídricos presentes no campus, trata seus efluentes, e em
2012 iniciou o projeto de reuso das águas recuperadas dos efluentes para a irrigação de jardins.
A comunidade UFLA é informada disto e é conscientizada de que o bom uso desses recursos
significa uma água de qualidade para seu próprio consumo e um ambiente mais saudável.
No plano energético, a UFLA tem trabalhado na instalação de medidores digitais espalhados
em diversas subunidades do campus, e tem gerado relatórios de consumo de energia por
departamento. Com esta informação é possível detectar os pontos de perda e exigir melhorias ou até
mesmo bonificar os departamentos que apresentarem melhoras. Além disso, a UFLA tem as
seguintes estratégias e atividades para o uso racional de Energia Elétrica:


Alimentador de Energia Exclusivo para o campus UFLA, essa ação permitirá o
planejamento adequado da expansão do campus. Além de garantir uma maior
continuidade do fornecimento de energia devido a menor extensão da rede elétrica
exclusiva de atendimento ao campus. E a ausência de outros consumidores na mesma
rede. Está em trâmites finais junto a CEMIG;



Projeto de Conservação de Energia e Fontes Renováveis de Energia Institucional. Essa
implementação virá nos projetos de construções com instalação de painéis solares,
fotovoltaicos e biogás resultando da estação de tratamento de águas da UFLA;



Gerenciamento da demanda de energia do Campus. Utilizando a instalação de um
controlador de demanda na cabine de medição de energia da UFLA, será possível
controlar o consumo de energia do campus. Evitando multas na conta de energia e
desligamento no fornecimento de energia elétrica do campus. Em fase de licitação.



Grupo Motor Gerador para o Campus da UFLA. Esse equipamento irá garantir o
fornecimento de energia, quando houver interrupção no fornecimento pela CEMIG
devido a falhas no sistema elétrico e/ou manobras para reparos e melhorias. Além de
gerar energia no período da tarde no intervalo de 14 e 16 horas onde é o período de
maior consumo devido ao uso de ar-condicionado. Resultando em uma compra menor de
energia elétrica da concessionária. Ou mesmo poderá ser usado durante em um evento de
grande porte, onde o consumo de energia ultrapasse o consumo de energia usual. Em
fase de projeto.
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Implementação de Fontes Renováveis de Energia no campus UFLA e Fazendas
Experimentais. Está sendo elaborada uma proposta para o CT-INFRA do FINEP para a
criação de um parque eólico e solar para geração de energia elétrica. Está sendo prevista
também para a Fazenda Muquen a instalação de um pequena central hidrelétrica e
aproveitando de resíduos para geração de biogás. Todo isto dentro do contexto das redes
elétricas inteligentes e da produção de energia distribuída.



Implantação de tecnologias Modernas de Iluminação. Está em fase de estudos a
utilização de luminárias públicas de tecnologia LED para uso no campus. E também
luminárias tubulares de led para uso interno nos prédios. Buscando o ajuste do consumo
de energia, adequação do ambiente de trabalho quanto ao conforto térmico e iluminação;



Implantação e Adequação do Condicionamento de ar para grandes ambientes. Em fase
inicial, o estudo para produção de gelo durante o período da madrugada, para uso em
condicionamento de ar ao longo do dia, para grandes espaços. Outras tecnologias serão
implementadas para esse condicionamento de ar, tais como colunas de ventilação
natural, adequação do prédio com instalação de breeze, área de vidraças entre outras.
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10.

CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E
NORMATIVAS

10.1

Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Quadro 40 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras
Deliberações do TCU

Código SIORG
244

Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
1028/2012-TCU – 2ª
1.6 a
1
002.485/2012-5
Câmara
1.6.2
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UFLA/Aposentadoria

Tipo

Comunicação Expedida

Código SIORG
244

Descrição da Deliberação
1.6.1. Providencie o encaminhamento, por intermédio do sistema SISAC, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da ciência da presente deliberação, de novo ato de concessão para o instituidor cujo ato foi considerado
prejudicado por inépcia, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as inconsistências verificadas;
1.6.2. Observe o correto preenchimento dos formulários de concessão no sistema SISAC, fazendo constar todas as
informações necessárias ao correto exame do ato, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenadoria de Aposentadorias e Pensões

244

Síntese da Providência Adotada
 Foi enviado uma nova ficha Sisac em 26/03/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos


Aguardando julgamento

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Nenhum

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
4394/2012-TCU – 2ª
1.6.1
2
015.131/2012-2
Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UFLA / PROCESSO DE ADMISSÃO

Tipo

Comunicação Expedida

Código SIORG
244

Descrição da Deliberação
CORRIGIR FALHAS EM TRÊS PROCESSOS DE ADMISSÃO
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

ASSESSORIA TÉCNICA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

244
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Síntese da Providência Adotada
CORREÇÃO DAS FALHAS DIAGNOSTICADAS E REENVIO DOS PROCESSOS À CGU
Síntese dos Resultados Obtidos
ENVIO AO CONTROLE INTERNO DA FICHA SISAC
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
CGU VERIFICOU TARDIAMENTE AS FALHAS APONTADAS

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Código SIORG
244

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
8775/2012-TCU – 2ª
9.3.1 a
3
011.392/2012-6
Câmara
9.4
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

Código SIORG

UFLA/Aposentadoria
Descrição da Deliberação
9.3.1. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades detectadas, com a exclusão dos menores sob guarda e a
reversão das cotas-partes, no prazo de 15 dias, contado a partir da ciência desta deliberação, com apoio no art. 3º, § 7º,
Resolução nº 206/2007;
9.3.2. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, contados a partir da
ciência da deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, com
fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
9.3.3. dê ciência do inteiro teor do presente acórdão aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo
proveniente de eventual interposição de recursos não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos
após a notificação, em caso de não provimento desse recurso;
9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que os
interessados tomaram conhecimento da decisão desta Corte;
9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe a implementação das determinações constantes
do item 9.3 do presente Acórdão.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenadoria de Aposentadorias e Pensões

244

Síntese da Providência Adotada
Encaminhamento do ofício 035/CAP/PRGDP de 13/12/2012 e ofício 036/CAP/PRGDP de 13/12/2012 informando
aos interessados o ato de suspensão dos menores sob guarda incluídos no processo de pensão nº 23090.001247/200923.
Emitida uma portaria retificando o ato de pensão sob o nº 1717 de 13/12/2012, DOU de 17/12/2012, seção 2, pag. 19;
Realizada a exclusão no SIAPE com emissão de nova ficha SISAC, encaminhado o novo ato de pensão ao TCU e via
SISAC sob o n° 10453601-05-2013-000001-8 em 01/02/2013 às 17:22:56.
Síntese dos Resultados Obtidos
Excluídos os beneficiários em questão
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Nenhuma
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Quadro 41- Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras
Deliberações do TCU

Código SIORG
244

Deliberações Expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
4737/2012-TCU – 2ª
9.1 a
030.076/2010-2
Câmara
9.3.5
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Código SIORG
UFLA/Coordenadoria de Aposentadorias e Pensões
244
Descrição da Deliberação
9.3.1 Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos irregulares
decorrentes do ato impugnado, no que diz respeito exclusivamente ao pagamento incorreto da vantagem do art. 192, inciso I,
da lei 8.112/90, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2 Acompanhe o deslinde do Mandado de
Segurança nº 2003.38.00.006861-0/MG, que se encontra pendente de julgamento no Tribunal regional Federal da 1ª Região;
9.3.3 Dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado; 9.3.4
Emissão de nova ficha Sisac no prazo de 30 dias livre das irregularidades apontadas; 9.3.5 Enviar documentos
comprobatórios ao TCU de que o interessado tomou ciência do julgamento desta Corte.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
UFLA/Coordenadoria de Aposentadorias e Pensões
244
Justificativa para o seu não Cumprimento:
Encaminhamento de Reexame enviado através do Ofício 178/PRGDP/UFLA de 31 de julho de 2012, recebido pelo TCU MG no dia 1º/7/2012 pelo Rodrigo C, conforme carimbo do protocolo 0000486532453 deste Tribunal.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Nenhum.
Ordem

Processo

Quadro 41A - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Código SIORG
244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem
1

Identificação do Relatório de Auditoria
224875

Item do RA

Comunicação Expedida

2.1.1.4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UFLA/PRPG

244

Descrição da Recomendação
Dar continuidade ao processo de inserção dos cursos de pós-graduação lato sensu, porventura oferecidos, aos processos
acadêmicos e administrativos regulares da Universidade, sem a condução exclusiva por fundações de apoio, de modo a não
contrariar o disposto no item 9.2.36 do Acórdão 2.731/2008 - Plenário.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Código SIORG
244

Síntese da Providência Adotada
A Universidade Federal de Lavras tem realizado todos os esforços para o cumprimento da legislação de regência (Lei no
8.958/94, alterada pela Lei no 12.349/10, Decreto no 7.423/10) e da jurisprudência emanada do plenário do TCU, em especial
o Acórdão no 2.371/08, no que se refere aos projetos de ensino de pós-graduação Lato Sensu. A despeito das dificuldades
apontadas em resposta ao Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão anterior, particularmente em relação à falta de pessoal
técnico administrativo em número suficiente, a UFLA está implementando todas as ações necessárias, e já não há nenhum
curso em andamento ou que esteja sendo oferecido com algum vínculo com fundação de apoio. Todas as etapas
organizacionais e operacionais estão sendo realizadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, em consonância com o
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CEAD/UFLA (Cento de Educação à Distância), e a UFLA promoverá a continuidade dessas ações no sentido de consolidar a
institucionalização total dessa modalidade de ensino.
Síntese dos Resultados Obtidos
Adequação do procedimento à legislação vigente.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Não há.

Quadro 41B - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Código SIORG
244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

1

224875

2.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244

Descrição da Recomendação
Recalcular e corrigir no SIAPE os valores relativos à incorporação de função, decorrente da vantagem do art. 3º do Decreto-Lei nº
1.971/82, pagos na rubrica ''Decisão Judicial Transitada em Julgado'' a todos servidores beneficiários da referida vantagem,
observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. O Tribunal de Contas da União esclarece, em seus Acórdãos nº 2.784/2008
e 3.256/2008, ambos da 1ª Câmara, que: ''... os valores decorrentes de decisões judiciais, quando expressamente imunes de absorção
pelos aumentos salariais subsequentes, devem ser considerados, desde o momento inicial em que devidos, como vantagem pessoal
nominalmente identificada (VPNI), sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, sendo vedado o seu pagamento, de
modo continuado, sob a forma de percentual incidente sobre quaisquer das demais parcelas integrantes da remuneração dos
beneficiários...''

Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Código SIORG
244

Justificativa para o seu não Cumprimento
Através do memorando nº 022/2011/PRGDP de 02/03/2011 esta Pró-reitoria comunicou à Auditoria Interna da UFLA que efetuou os
cálculos referentes aos valores devidos em decorrência da Decisão Judicial referente à vantagem do artigo 3º do Decreto-Lei nº
1.971/1982, conforme determinação do Acórdão nº 6.965/2010, aplicando tão somente os reajustes lineares a partir da data em que
foi proferida a decisão judicial para os referidos beneficiários de matrícula SIAPE 395271, 395884 e 395880.
Através dos ofícios nº 049/2011/GAB/UFLA, de 02/03/2011, nº 092/2011/GAB/UFLA, de 05/04/2011, nº 170/2011/GAB/UFLA, de
02/06/2011 esta universidade informou à SECEX que procedeu ao recálculo dos valores de decisão judicial, conforme determinado
pelo Acórdão 6965/2010/TCU para as matrículas SIAPE 395271, 395884 e 395880. Informou ainda nos ofícios citados que, para as
matrículas SIAPE 395884 e 395880, ocorreu a majoração dos valores recebidos de decisão judicial e não decréscimo, ou seja, de
acordo com os novos cálculos os servidores passarão a receber valores superiores aos atualmente pagos. Desta forma solicitou à
SECEX orientações acerca dos procedimentos a serem adotados.
Através do ofício nº 286/GAB/UFLA, de 29/09/2011, esta Pró-reitoria enviou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento solicitação de orientações sobre como proceder no SICAJ/SIAPE para efetivar as alterações nos valores de decisão
judicial.
Com relação à matrícula SIAPE 0395271, o valor de decisão judicial sofreu um decréscimo, sendo feita a notificação ao referido
servidor para que o mesmo apresentasse defesa. Esta universidade também encaminhou através do ofício nº 171/2011/GAB/UFLA,
de 02/06/2011, solicitação de orientações à SRH/MP sobre os procedimentos a serem adotados para alteração dos valores no
SICAJ/SIAPE/SRH/MP. Através do ofício nº 286/2011/GAB/UFLA, de 29/09/2011, reiteramos pedido de orientação.
Por intermédio do ofício nº 48/PRGDP/UFLA, de 06/02/2012, atendemos ainda à solicitação da área jurídica da atual SEGEP/MP,
antiga SRH/MP, ref. ao contido no ofício nº 286/GAB/UFLA, de 29/09/2011, enviando a cópia da decisão judicial proferida nos
autos - processo nº 1985.0000000012-4.
Através do ofício nº 218/2012/PRGDP/UFLA, de 03/09/2012, comunicamos ao referido servidor que o valor de sua decisão judicial
será alterada conforme determinado no Acórdão 6965/2010.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Aguardando manifestação dos Órgãos consultados.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Código SIORG
244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

2

224875

2.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244

Descrição da Recomendação
Providenciar o levantamento dos valores pagos indevidamente aos servidores de matrícula SIAPE nº 395271, 395884 e 395880
com fins de ressarcimento ao Erário, em conformidade com os direitos à ampla defesa e ao contraditório, bem como com o
artigo 46 da Lei nº 8.112/1990.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

244

Justificativa para o seu não Cumprimento
Com relação ao ressarcimento ao erário, para as matrículas SIAPE 395884 e 395880 não há que se falar em devolução, visto
que ao se proceder aos cálculos conforme instruções do TCU e aplicando tão somente os reajustes lineares, estes servidores
terão majoração dos valores recebidos de decisão judicial e não decréscimo, ou seja, passarão a receber valores superiores aos
atualmente pagos.
Com relação à matrícula SIAPE 0395271, o valor de decisão judicial sofreu um decréscimo, sendo feita a notificação ao
referido servidor para que o mesmo apresentasse defesa. Esta universidade também encaminhou através do ofício nº
171/2011/GAB/UFLA, de 02/06/2011, solicitação de orientações à SRH/MP sobre os procedimentos a serem adotados para
alteração dos valores no SICAJ/SIAPE/SRH/MP. Através do ofício nº 286/2011/GAB/UFLA, de 29/09/2011, reiteramos
pedido de orientação.
Através do ofício nº 218/2012/PRGDP/UFLA, de 03/09/2012, comunicamos ao referido servidor que o valor de sua decisão
judicial será alterado conforme determinado no Acórdão 6965/2010, bem como será feito o levantamento dos valores a serem
ressarcidos para inclusão na ficha financeira do referido servidor como desconto a título de ressarcimento ao erário, em
obediência ao item 1.5.5 do Acórdão 6965/2010/TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Aguardando manifestação dos Órgãos consultados.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Código SIORG
244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

3

201108961

2.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244

Descrição da Recomendação
Acompanhar o andamento do pedido de reexame para, em caso de decisão desfavorável ao ex-servidor de matrícula Siape nº
1193197, tomar as providências necessárias ao atendimento do Acórdão nº 5091/2010 - Primeira Câmara.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Código SIORG
244

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas continuará a acompanhar o andamento do pedido de reexame enviado
pela UFLA ao Egrégio Tribunal de Contas da União, referente processo TC 022.830/2009-3 e, em caso de decisão

desfavorável ao servidor matricula SIAPE 1193197, tomará as providências necessárias para o atendimento do Acórdão nº
5091/2010-TCU 1ª Câmara.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Aguardando andamento do pedido de reexame.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Código SIORG
244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem
4

Identificação do Relatório de Auditoria
224875

Item do RA

Comunicação Expedida

2.1.1.8

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244

Descrição da Recomendação
Acompanhar a ação judicial Mandato de Segurança Individual - Processo n.º 2002.38.00.036626-8 que ampara a suspensão do
ressarcimento ao erário do pagamento da vantagem do artigo 2º da Lei n.º 8.911/1994 do servidor de matrícula Siape n.º
395848, oficiando a esta Regional e ao TCU sobre eventuais alterações na situação do processo.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Código SIORG
244

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas continuará a acompanhar o andamento da ação judicial Mandato de
Segurança Individual – processo nº 2002.38.00.036626-8, que ampara a suspensão do ressarcimento ao erário do pagamento
da vantagem do artigo 2º da Lei nº 8.911/94 do servidor matrícula SIAPE nº 395848, se comprometendo a oficiar a
Controladoria Regional da União e ao TCU as eventuais alterações na situação do processo.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Aguardando decisão pelo Tribunal Regional Federal acerca do referido mandado de segurança.

10.2

Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna

Estrutura e Posicionamento da Unidade da Auditoria no Organograma da UFLA
A Auditoria Interna da Universidade Federal de Lavras foi criada em 13 de janeiro de
1997, por meio da Portaria UFLA nº 61, que designou um servidor da instituição para exercer a
função de Chefe da Auditoria Interna.
Conforme disposto no artigo 6º do Regimento Interno da Auditoria Interna da UFLA,
aprovado pela Resolução CUNI nº. 048, de 04 de agosto de 2010, in verbis:
Art. 6º A Auditoria Interna vincula-se ao Conselho Universitário da UFLA, submetendo-se
à orientação normativa e à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal.
A equipe da Auditoria Interna é composta por servidores do quadro efetivo:
 Márcio Donizete Rosa, Auditor-Geral
Contador, com especialização em Licitações e Contratos Administrativos
 Giovana Daniela de Lima, Auditora
Economista, com especialização em Controladoria e Auditoria
 Gicelda Aparecida de Souza, Auxiliar em Administração – Secretária da AI,
Licenciada em Letras
Para a consecução dos trabalhos de auditoria, a UFLA oferece uma estrutura física
adequada para a realização dos trabalhos: salas, armários com fechaduras, mesas, computadores,
cadeiras, maquina fotográfica, HD externo, notebook, entre outros.
Trabalhos mais Relevantes Realizados no Exercício e Principais Constatações
Conforme estabelecido no PAINT, a atuação da Auditoria Interna da Universidade Federal
de Lavras durante o exercício 2012 pautou-se na realização de auditorias pró-ativas e reativas nos
diversos setores da instituição, considerando as áreas de atuação da auditoria padronizadas pelo
Tribunal de Contas da União, a saber: controle de gestão, gestão orçamentária, gestão financeira,
gestão patrimonial, gestão de pessoas, gestão de suprimentos e gestão operacional.
Segue abaixo os trabalhos realizados pela Auditoria da UFLA no exercício 2012:
Nº
Ação

Ação

Nº
Relatório
10/2012

07

Acompanhamento da
utilização de Cartão
Corporativo

18/2012

Constatações









08

Acompanhamento da
aplicação de recursos
oriundos de Convênios

4/2012




Abastecimento de veículos sem identificação da placa;
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor em férias;
Processos sem carimbo “em branco” no verso das folhas.
Falta identificação do cliente e da placa do veículo abastecido
na Nota Fiscal;
Falta comprovante de pagamento com o cartão corporativo;
Placa indicada na Nota Fiscal não consta da relação de
veículos enviada à Auditoria Interna, por meio do Memorando
nº 270/COORDENADORIA/TRANSPORTE, de 7/11/2012;
Ausência de justificativa para abastecimento em Lavras.
De forma sistêmica os processos não possuem numeração e
rubrica nas últimas folhas;
Falta data do Parecer no Processo nº 23090.000034/2012-80;
Data do Parecer/Dicon incorreta no Processo nº
23090.004783/2011-03.
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Nº
Ação

09

11

14

Ação

Nº
Relatório

Auditoria no Setor de
Patrimônio

16/2012

Auditoria na folha de
pagamento

5/2012

Auditoria nos processos de
concessão de diárias

11/2012

19

Auditoria nos Processos
Licitatórios

21/2012

20

Auditoria nos Contratos

14/2012

Constatações
 Patrimônio 089656, constante da relação da Divisão de
Patrimônio, não localizado na Coordenação de documentos
Arquivísticos, fato já informado a Divisão de Patrimônio por
meio do Memorando nº 482/PROPLAG de 04 de outubro de
2012;
 Patrimônio 079832, constante da relação da Divisão de
Patrimônio, não localizado na Divisão de Patrimônio,
conforme registro no livro enviado para desfazimento e não
atualizado no sistema;
 Patrimônio 100159 (ar condicionado), constante da relação
da Divisão de Patrimônio, não localizado nas novas
instalações da Coordenadoria de Medicina do Trabalho;
 Patrimônios 062876, 062877, 062879, constante da relação
da Divisão de Patrimônio e localizados na Coordenadoria de
Programas Sociais/PRAEC com descrição incorreta, são 3
cadeiras sem braço e não com braços conforme consta da
relação;
 Patrimônios 086531, 059692, 098181 em desuso;
 11 (onze) servidores da UFLA recebem retribuição por
titulação ou incentivo à qualificação mediante declaração de
conclusão de curso.
 Atraso na prestação de contas de diárias e passagens
recebidas.
 Falha na numeração das folhas dos processos
23090.001417/2012-75, 23090.000946/2012-51, e
23090.001194/2012-46.
 Falta numeração nas folhas dos processos
23090.001084/2012-84, 23090.001087/2012-18,
23090.000855/2012-16, 23090.000946/2012-51,
23090.001143/2012-14, 23090.001234/2012-50,
23090.001452/2012-94 e 23090.001646/2012-90.
 Faltam folhas nos processos 23090.001087/2012-18,
23090.001452/2012-94 e 23090.001646/2012-90.
 Não consta cópia da publicação do edital resumido nos
processos: 23090.000855/2012-16 e 23090.000545/2012-00;
 Falta Termo de Homologação no processo
23090.001143/2012-14.
 Insuficiência de documentos referente à fiscalização do
contrato nº 022/2012;
 Não consta do Processo referente ao Contrato nº 013/2012
cópia da Portaria nº 337, de 17 de maio de 2012, que designa
fiscal do Contrato de Prestação de Serviço nº 013/2012 o
servidor Erasmo Evangelista de Oliveira.
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Relação entre a Quantidade de Recomendações Feitas e a Quantidade de Recomendações
Implementadas pela Alta Gerência
Ação do
PAINT

Ação

Nº
Relatório

Qtde. de
Recomendações Feitas

Qtde. de
Recomendações
Implementadas

% de
Recomendações
Implementadas

07

Acompanhamento da utilização
de Cartão Corporativo

10/2012
18/2012

4
2

4
2

100%
100%

4/2012

1

1

100%

16/2012

2

0

0%

08
09

Acompanhamento da aplicação
de recursos oriundos de
Convênios
Auditoria no Setor de
Patrimônio

11

Auditoria na folha de pagamento

5/2012
9/2012

2
1

2
0

100%
0%

14

Auditoria nos processos de
concessão de diárias

11/2012

1

0

0%

21/2012

3

2

67%

14/2012

2

1

50%

18

12

67%

19
20

Auditoria nos Processos
Licitatórios
Auditoria nos Contratos
Total

Descrição das Rotinas de Acompanhamento das Ações Gerenciais de Implementação das
Recomendações Exaradas pela Auditoria Interna:
Após as execuções dos trabalhos de auditoria são confeccionados os relatórios, contendo as
constatações e as respectivas recomendações, estes Relatórios de Auditoria são encaminhados para
a Reitoria da UFLA, que despacha para os setores auditados solicitando que sejam tomadas
providências para as recomendações constantes do Relatório de Auditoria.
Deste modo, o acompanhamento da implantação das recomendações exaradas pela Auditoria
Interna é feito através da análise dos memorandos de respostas aos relatórios e demais documentos
comprobatórios emitidos pelos setores auditados. Além disso, quando necessário, os auditores
realizam visitas in loco para constatar a implantação das recomendações.
Informação da Existência ou Não de Sistemática e de Sistema para Monitoramento dos
Resultados Decorrentes dos Trabalhos da Auditoria Interna:
O controle é feito através de Plano de Providências Permanente desenvolvido em planilhas
do Microsoft Office Excel, onde são cadastradas as recomendações exaradas pela Auditoria Interna,
dessa forma é possível controlar o prazo concedido, se foram implementadas ou permanecem
pendentes bem como justificativas apresentadas pelos gestores das áreas auditadas.
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:
Os relatórios referentes aos trabalhos de auditoria realizados são encaminhados diretamente
à Reitoria da UFLA, que, em regra, tem buscado implementar as recomendações exaradas pela
Auditoria Interna.
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:
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No que se refere aos riscos, a Instituição busca, de forma geral, não incorrer nos riscos de
não implementar as recomendações emitidas pela Auditoria Interna.

10.3

Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei mº 8.730/93
Quadro 42 - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, 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

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei
nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação

Cargos Eletivos
Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Posse ou Início
Final do
do Exercício de
Exercício de
Final do
Cargo,
Cargo,
Exercício
Emprego ou
Emprego ou
Financeiro
Função
Função
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
(1)
(1)
247 (1)
(1)
(1)
247 (1)
(1)
(1)
0

Fonte: PRGDP
NOTA (1): Em cumprimento à LEI 8.429 de 02JUN1992, ao DECRETO 5.483 de 30JUN2005, à PORTARIA
INTERMINISTERIAL CGU/ MPOG 298 de 06SET2007 (ARTIGO 1º, Parágrafo 3º) e à INSTRUÇÃO NORMATIVA
TCU nº 67 de 06JUL2011, os "agentes públicos" em exercício na Universidade Federal de Lavras apresentaram
autorização de acesso à "Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda", não havendo necessidade de renovação
anual da autorização.

Análise Crítica
A Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, através da Coordenadoria de
Cadastro e Controle de Pessoal acompanha o cumprimento das determinações constantes da Lei
8.730/93, bem como da Instrução Normativa do TCU nº 67 de julho de 2011 para todos os
servidores da universidade que exerceram ou exercem cargo de direção ou função gratificada. A
grande maioria dos servidores optaram pela autorização de acesso exclusivamente aos dados de
Bens e Rendas exigidos nos arts. 13, caput e § 1º, da Lei 8.429/92, e 2º, caput e §§ 1º a 6º, da Lei
8.730/93 e conforme disposto no art. 3º da Instrução Normativa – TCU nº 67/2011. Aqueles poucos
servidores que optaram pelo art. 2º, ou seja a entrega da Declaração de Bens e Rendas, o fazem
anualmente.
A universidade possui um sistema informatizado para efetuar o controle da entrega destas
DBR. Juntamente a este controle é feito um acompanhamento através de pesquisa documental nas
pastas funcionais dos servidores ocupantes de cargo de direção ou função gratificada, uma vez que
tanto o anexo I (Declaração de Bens e Rendas) quanto o anexo II (autorização para acesso) são
entregues impressos e ficam arquivados na pasta funcional do servidor.
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10.4

Declarações SICONV e SIASG

Eu, Fábio Costa Lasmar, CPF n° 545.535.126-53, Diretor de Contratos
e Convênios, cargo exercido na UFLA 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 2012 por esta Unidade estão disponíveis e
atualizadas, respectivamente, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de
2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Fábio Costa Lasmar
CPF: 545.535.126-53
Diretor de Contratos e Convênios

Eu, Lidiane Fátima Evangelista, CPF n° 012.006.886-94, Diretora de
Gestão de Materiais, exercido na UFLA cargo exercido na UFLA 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 2012 por esta Unidade
estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº
12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Lidiane Fátima Evangelista
Diretora de Gestão de Materiais
CPF: 012.006.886-94
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11.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

11.1

Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos
a)

A UFLA está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10.

b)

A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo foi a utilização da tabela
de vida útil em anos e a porcentagem do seu valor residual (macrofunção SIAFI 020330,
pág.13), considerando a coluna conta com o respectivo subelemento do bem.

c)

A Metodologia de cálculo da Depreciação, amortização e exaustão é:
Valor depreciado no mês = (valor unitário do bem – (valor unitário do bem x porcentagem
residual x 0,01) / (vida útil em anos x 12 meses x 30 dias)] x (data de cálculo no mês – data
de entrada do bem + 1).

d)

As taxas e valores utilizados para os cálculos são as constantes das tabelas do manual SIAFI
- macrofunção 020330, págs.12 a 16.

e)

A metodologia adotada para a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos,
dos estoques, do imobilizado, do intangível e do diferido, a UFLA adotou a metodologia
constante na NBC T 16.10 conforme descrito abaixo:
 Disponibilidades: Estão mensuradas pelo valor original. A UFLA não possuiu aplicações
financeiras.
 Créditos: Estão mensurados pelo valor original. Não houve avaliação de créditos a
receber pois a UFLA não possuiu dívidas não recebidas nem Títulos de crédito.
 *A UFLA possuiu como Investimentos Permanentes a participação em duas empresas
(Cooperativa Mista de Produção no valor de R$ 56,47 e Cooperativa Agrícola Alto Rio
no valor de R$ 780,58). Os mesmos estão mensurados pelo valor de aquisição. Por se
tratar de valores irrisórios, em 2013 estas participações devem ser encerradas e estes
valores retirados do balanço.
 Estoques: Os estoques estão mensurados pelo valor de aquisição.
 Imobilizado: Os itens do ATIVO IMOBILIZADO estão mensurados pelo valor de
aquisição. Está sendo feita mensalmente a depreciação, amortização e exaustão
conforme o tipo de bem.
 Intangível: A UFLA não possuiu ativo intangível.
 Diferido: A UFLA não possuiu ativo diferido.

f)

O impacto da utilização dos critérios das NBC T 16.9 e 16.10 sobre o resultado apurado pela
UFLA - desde 2010, a UFLA passou a contabilizar a depreciação. Este fato provocou um
impacto negativo no patrimônio líquido na ordem de R$ 12.775.093,27 em 2012 e de R$
9.176.833,29 em 2011. As reavaliações foram efetuadas utilizando-se o valor justo. Os
acréscimos do valor do ativo decorrentes desta reavaliação foram registrados em conta de
resultado (623210100) e tiveram o impacto de R$ 27.642.307,86 em 2012 e de R$
21.790.640,20 em 2011 no patrimônio da UFLA.
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11.2

Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis

Quadro 43 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício 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 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada
pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, refletem adequada e integralmente a situação
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
LAVRAS
Data
4 de março de 2013
Contador Responsável
Cármen Aparecida de Paula Pomárico
CRC nº 37.062
* Os demonstrativos de Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não são disponibilizados pelo SIAFI.
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12.

Outras Informações sobre a Gestão

Instituição com 104 anos de existência, a UFLA foi incorporada ao sistema federal de
ensino em 1964 e reconhecida com universidade em 1994. Desde a sua fundação, a universidade
assumiu a responsabilidade de expandir em quantidade e qualidade o retorno ao investimento
público. Graças à política de reestruturação do Governo Federal – Reuni e a captação de recursos de
outras fontes pela própria universidade, foi possível preparar a infraestrutura da UFLA para ampliar
o retorno à sociedade na forma de mais cursos de graduação e de pós-graduação, mais vagas nos
cursos existentes, mais atividades de extensão e maior volume e qualidade na pesquisa científica.
A UFLA é atualmente organizada em 17 departamentos didático-científicos, voltados às
diferentes áreas do conhecimento em uma área de 600 hectares, com mais de 250 mil m2 de área
construída. Com 487 professores efetivos, 68 professores temporários e 420 servidores técnicos
administrativos, a UFLA está entre as principais instituições de educação superior do País.
Preparando 16.795 estudantes, dos quais 7.482 em 24 cursos de graduação, 1.924 em cursos de
graduação a distância, 1.802 em 49 programas de pós-graduação (23 de mestrado, 21 de doutorado
e 5 de mestrado profissional) e 5.587 em 7 cursos de especialização a distância, profissionais de
todos os estados brasileiros e exterior.
A Universidade conta com uma moderna infraestrutura, com salas e laboratórios de ensino,
pesquisa e prestação de serviços especializados em todas as áreas de atuação, anfiteatros, acervo
documental bibliográfico com aproximadamente 272.000 itens, amplo restaurante universitário,
casas de vegetação, hospital veterinário, usina de beneficiamento de sementes, centro de ensino,
pesquisa e extensão do agronegócio café, polo de excelência do café, centro de excelência em matas
ciliares, fábrica de ração, estação meteorológica, horto de plantas medicinais, setor de floricultura e
paisagismo, pomar, centro de convenções, estação de tratamento de água, central telefônica, agência
dos correios, agência e postos de autoatendimento do Banco do Brasil e posto de autoatendimento
dos Bancos Bradesco e Santander. Em seu câmpus histórico estão localizados o museu Bi Moreira,
Museu de História Natural, Rádio e TV Universitária; laboratório automatizado de idiomas, creche
e escola de ensino fundamental, complexo de educação continuada contendo hotel, restaurante,
centro de treinamento e anfiteatros; centro de tecnologia em informática; editora e gráfica
universitária; centro médico-odontológico, alojamentos universitários, estádio de futebol com pista
de atletismo, ginásio poliesportivo, academia de ginástica e musculação, centro de integração
universitária – CIUNI com piscina semi-olímpica; campo de futebol society, quadra poliesportiva
de peteca e de tênis, além da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC e
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAEPE.
Desde 1994, quando a então Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL)
transformou-se em Universidade Federal de Lavras, a UFLA experimentou um aumento
significativo dos cursos de graduação e de pós-graduação, no número de novos professores e
estudantes, na geração e transferência de conhecimentos e tecnologias, além do expressivo aumento
na captação de recursos por meio dos projetos de Pesquisa Científica.
Na Figura 1 estão apresentados os dados da evolução de pessoal nos últimos 10 anos na
UFLA. Observa-se que existe uma desproporção brutal entre o crescimento no número de
estudantes e no número de professores em relação ao número de técnicos administrativos. O
reduzido quadro de servidores técnico-administrativos da Instituição, que não recebeu um
quantitativo proporcional ao do quadro de docentes, representa um dos problemas mais limitantes
na UFLA. Se considerarmos também os professores temporários, o aumento de docentes em relação
a 2002 foi de aproximadamente 75%. Esse fato torna-se ainda mais grave na medida em que o
comprometimento de OCC com a terceirização compreende 65% do total destinado à universidade.
O grande risco dessa distorção reside na dificuldade de se atender as demandas de ensino na UFLA.
A continuar o cenário atual, teme-se que o caos se instale em importantes setores da UFLA.
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Figura1 ‐ Evolução do número de discentes, professores e técnicos da UFLA
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Sistema Integrado de Gestão - SIG
A PROPLAG iniciou, em 2009, a construção do SIG, Sistema Integrado de Gestão da
UFLA, que é uma plataforma computacional baseada em software livre, que serve de base de
registro e serviço de todas as atividades acadêmico-administrativas da instituição. O sistema
abrange, inicialmente, modelagens da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, Diretoria de
Gestão de Pessoas e Pró-Reitorias, com o objetivo de unificar e tornar eficaz a administração das
informações e dados que envolvem as atividades acadêmicas da instituição. Esse sistema permite a
construção e acompanhamento, em tempo real, de diversos indicadores de eficiência institucional,
bem como a emissão e controle de documentos padronizados emitidos rotineiramente, distribuir
responsabilidades na execução das ações, dentre outros. Outro impacto direto desse sistema é a
exportação direta de todos os dados e atividades de docentes para o Relatório Semestral de
Atividades, o que já está implantado.
A expansão do SIG para toda a gestão administrativa irá incluir a gestão de processos de
compras, gestão financeira e contábil, gestão de recursos entre outros. Para esta expansão a UFLA
planeja em 2013 iniciar a integração de um Sistema Integrado de Gestão desenvolvido pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Serão consideradas informações integradas da gestão de Tecnologia da Informação,
Diretoria Gestão de Materiais, almoxarifado e patrimônio, Diretoria de Contabilidade, Orçamento e
Finanças, Diretoria de Transportes, Diretoria de Meio Ambiente, Diretoria de Contratos e
Convênios, Diretoria de Gestão de Infraestrutura e Logística, todos vinculados à Pró-Reitoria de
Planejamento e Gestão, entre outras. Essa conexão entre os processos e procedimentos
administrativos será interligada às informações acadêmicas. A integração do SIG acadêmico já
existente, com o novo módulo administrativo da UFRN permitirá à Instituição construir e monitorar
em, tempo real, novos indicadores administrativos, na gestão e desenvolvimento de pessoas e na
área acadêmica.
No Anexo encaminhamos um extrato com mais detalhes dessa ação de gestão que propiciará
o desenvolvimento de indicadores de gestão próprios para a Instituição.
Matriz de Descentralização de Recursos
A Universidade Federal de Lavras implementou no ano de 2009 uma matriz de alocação de
recursos orçamentários, custeio e capital, destinada aos Departamentos didático-científicos, cuja
gestão é realizada pelo chefe do departamento, para dar sustentabilidade financeira e suporte aos
cursos de graduação. Essa gestão é acompanhada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão por
meio de um roteiro do plano de aplicação de recursos apresentado pelos departamentos.
A Matriz traz em seu contexto diversos indicadores calculados sobre uma base de dados de
caráter acadêmico, científico e de parâmetros que valorizem o desempenho de cada departamento.
Os itens avaliados para a realização da distribuição de recurso foram:
NFTe - aluno equivalente - Composto pelo montante de alunos de graduação e expresso pela
fórmula:

Para cursos não consolidados (novos), que não contemplaram ainda o tempo de existência
suficiente para ter a primeira turma formada, utiliza-se a relação abaixo como forma de compensar
o esforço com a criação de novos cursos.
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Nfte = Ndi X D X RX BT X BFS X PG
 Onde,
Nfte = Número de alunos equivalentes (graduação);
Ndi = Número de diplomados;
D = Duração média do curso;
R = Coeficiente de retenção;
BT = Bônus por turno noturno;
BFS = Bônus por curso fora de sede;
PG = Peso do Grupo.
O peso do Grupo é definido de acordo com modelo Britânico - Funding Higher Education
(UK), sendo:
Brasil
4,5
2,0
1,0

 Produção Científica - Dados coletados na Plataforma Lattes
São analisadas as seguintes informações:
 Artigos Publicados em Revistas, levando em consideração o fator de impacto da revista
onde os artigos foram publicados.
 Livros
 Capítulos de Livros
 Depósito de Patentes
 Registro de Softwares e Cultivares
 Projetos financiados
 Pontuação dos artigos:
 Classificados em A1, A2 e B1 no Qualis/CAPES
 P = Qualis/CAPES + (Fator de Impacto x 10)
 Ex.: P = 10 + (0,271 x 10) = 12,71
 A1, A2 e B1 = 10
 B2 = 8
 B3 = 6
 B4 = 5
 B5 = 4
 C=3
a) Todas as revistas que possuem classificação na área de Ciências Agrárias foram
consideradas como Agrárias (Qualis) independentemente da área de publicação do
artigo. Quando não possuem, são classificadas na área de publicação do artigo.
b) Todas as revistas que possuem JCR, mas são inferiores a B1 na classificação do Qualis
receberam pontuação 10.
c) Quando a revista não é citada no Qualis, mas possui ISSN foi classificada como C.
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d) Quando não tem classificação no Qualis na área de Ciências Agrárias, não tem na área
de publicação do artigo e nem em áreas afins, foi classificado como interdisciplinar.
e) Quando o ISSN da revista não foi localizado e a revista não é citada no Qualis, a revista
não foi pontuada.
 Pontuação dos demais itens:
 Somente foi levado em consideração o número total de cada item.
 Área Física
 Os dados foram atualizados em março de 2012 e fornecidos pela Prefeitura do Campus.
 Em áreas como galpões e casas de vegetação foi aplicado fator de correção de 0,25.
 Fator de Eficiência
 O fator de eficiência foi determinado como o inverso do índice de retenção média das
disciplinas do Departamento.
 O fator varia de 0 a 1.
Fórmula para Cálculo da Matriz de Alocação de Recursos
M = [(NFTed X 0,8) + (Prod. X 0,1) + (Área X 0,1)] x (1 + CE)
Onde:
NFTed – Aluno equivalente por departamento
Prod. – Produção Científica por departamento
Área – Área Física por departamento
CE – Fator de Eficiência
Sistema para Emissão de GRU
Os Departamentos Didático-Pedagógicos e os laboratórios que arrecadam receitas por meio
de fornecimento de produtos e prestação de serviços passaram a contar, a partir do ano de 2009,
com uma nova ferramenta de trabalho: o “SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS” para
recolhimento, controle e gestão de receitas geradas.
Até então, tais receitas geradas pelos Departamentos – recursos denominados “resíduos” –
eram recolhidas na conta única da União por meio da GRU tipo “SIMPLES”. Esta GRU é emitida a
partir da página do Tesouro Nacional, pode ser paga somente via Banco do Brasil e não permite
exercer, de forma automática e informatizada, controles específicos acerca dos recursos
arrecadados. Com isso, as receitas até então recolhidas pelos Departamentos eram controladas
manualmente, por meio do arquivo de GRUs pagas.
Constatando a necessidade de aprimorar o procedimento, foi desenvolvido o “SISTEMA DE
GESTÃO DE RECURSOS”, que viabiliza a emissão de outra modalidade de GRU: a tipo
“COBRANÇA”.
A GRU tipo cobrança é facilmente emitida por meio do sistema e pode ser paga em qualquer
agência bancária até a data do seu vencimento. Esse formato de cobrança permite identificar, de
forma rápida e informatizada, a origem do pagamento (departamentos/laboratórios arrecadadores), a
natureza dos produtos e serviços fornecidos e os valores arrecadados, entre outras informações.
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O “SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS” permite também que cada Departamento
acompanhe o seu saldo de receitas próprias e identifique os pagamentos realizados por usuários de
serviços e compradores de produtos, com atualização dos dados a cada 24 horas. Destaca-se, que
cada laboratório é apresentado como um centro de receitas individualizado no banco de dados, o
que facilita a gestão dos recursos por parte do Departamento.
No final deste relatório, apresentamos os Anexos: Anexo I - Programa de
Internacionalização da UFLA e Anexo II – Programa de Ampliação da UFLA.
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13.

Item 6 da Parte “B”

13.1

Indicadores de Desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário e Modificações Posteriores
Quadro 44– Resultado dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002

INDICADORES PRIMÁRIOS
Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários)
Custo corrente sem HU (Hospitais Universitários)
Número de professores equivalentes
Número de funcionários equivalentes com HU (Hosp. Universitários)
Número de funcionários equivalentes sem HU (Hosp. Universitários)
Total de alunos regularmente matriculados na graduação (AG)
Total de alunos na pós-graduação stricto sensu (APG)
Alunos de residência médica (AR)
Número de alunos equivalentes da graduação (AGE)
Número de alunos da graduação em tempo Integral (AGTI)
Número de alunos da pós-graduação em tempo integral (APGTI)
Número de alunos tempo integral de residência médica em Tempo Integral (ARTI)

EXERCÍCIOS
2010

2012

2011

2009

2008

157.436.413,02
535,00

141.046.159,26
517,50

125.332.215,76
455,50

106.556.518,88
419,00

90.044.730,36
356,00

957,75
6.373,00
1.672

1.129,50
5.478,00
1.543

1.094,00
4.549,50
1.455

997,00
3.781,50
1.509

801,25
3.532,50
1.238

10.359,78
5.007,80
3.344,00

9.665,79
4.644,30
3.086,00

8.222,00
3.837,89
2.910,00

7.957,79
3.528,46
3.018,00

6.783,45
2.919,08
2.476,00

Quadro 45 – Resultado dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002
Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente
Custo corrente sem HU / Aluno Equivalente
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente
Grau de Participação Estudantil (GPE)
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG)
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)
Fonte: PROPLAG

2012

EXERCÍCIOS
2010

2011

2009

2008

11.488,54
15,61

11.060,89
14,94

11.258,73
14,81

9.708,33
15,62

9.724,63
15,15

8,72

6,84

6,17

6,57

6,73

1,79
0,79
0,21
4,59
4,59
54,97%

2,18
0,85
0,22
4,64
4,57
61,43%

2,40
0,84
0,24
4,64
4,79
65,16%

2,38
0,93
0,29
4,22
4,75
76,64%

2,25
0,83
0,26
4,26
4,67
71,89%
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Análise dos Resultados dos Indicadores de Desempenho da UFLA
A evolução dos dados entre os anos 2011 e 2012, apresentados nos dois quadros anteriores, consta
do quadro a seguir. Na sequência, apresenta-se o detalhamento de cada indicador.

Exercícios
Indicadores Decisão TCU 408/2002-P
Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente*
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente
Grau de Participação Estudantil (GPE)
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG)
Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

2012 (A)
11.488,54
15,61
8,72
1,79
0,79
0,21
4,59
4,59
54,97%

2011 (B)
11.060,89
14,94
6,84
2,18
0,85
0,22
4,64
4,57
61,43%

Variação %
(A – B) / B
3,87%
4,49%
27,49%
-17,88%
-7,55%
-5,53%
-1,06%
0,36%
-10,51%

I  Custo Corrente/A luno Equivalent e 


Custo Corrente
A GE  A PG TI  A RTI

I  Custo Corrente/A luno Equivalent e 


157.436,41 3,02
 11 .488 ,54
10 .359 ,78  3.344,00  0

O custo corrente por aluno tem sido preocupação constante da UFLA, que tem como meta a
sua redução, sem comprometer a qualidade do ensino.
Em 2012, este indicador teve uma pequena elevação, em razão dos investimentos em
infraestrutura que não foram acompanhados pela correspondente elevação no número de aluno
equivalente. A tendência desse indicador é de retorno ao patamar de 2010, na medida em que novos
alunos dos cursos recém-criados forem ingressando.
De 2006 a 2012 foram criados 14 novos cursos e vários dos cursos já existentes tiveram o
número de vagas aumentado. Portanto, trata-se de um sistema em franca expansão e, na medida em
que cada curso atingir a plenitude da capacidade, o custo por aluno irá diminuir. A maioria dos
investimentos em infraestrutura física, equipamentos, professores e técnicos já foi realizada.
Portanto, mesmo com alguns investimentos que ainda serão feitos nesse período, haverá redução do
custo de formação dos alunos ao longo do tempo, principalmente quando a entrada de novos alunos
completar o ciclo de formação de cada curso.
Outro fator relevante na composição de custos dos cursos ministrados pela UFLA é que a
maioria é voltada às Ciências Agrárias e Biológicas, com elevado custo de manutenção, em razão
da complexidade e tamanho de área de campo necessária ao cultivo de espécies vegetais, casas de
vegetação com ambiente controlado, laboratórios para aulas práticas, hospitais veterinários, criação
e manutenção de animais, entre outras. Mesmo durante esse período de expansão da estrutura física
e contratação de pessoal, a UFLA manteve como meta a melhoria da qualidade de seus cursos. O
resultado dessa política de qualidade é evidente na avaliação divulgada pelo MEC.
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II  AlunoTempo Integral/P rofessor Equivalent e 


II  AlunoTempo Integral/P rof. Equivalen te 


AGTI  APGTI  ARTI
Nº Professore s Equivalent es

5.007 ,80  3.344 ,00  0
 15,61
535,00

A relação aluno/professor tem se mantido entre 14 e 16, que é considerada uma boa média,
em razão da natureza dos cursos e programas ofertados, que exigem turmas de tamanho reduzido
(particularmente para as aulas práticas), para que a qualidade do ensino seja assegurada. O impacto
do aumento desse índice pode ser relativizado se considerarmos que, tão importante quanto o
envolvimento direto com alunos por meio das disciplinas, é o envolvimento dos docentes da UFLA
em atividades de pesquisa (projetos e produção científica), orientação de estudantes (graduação,
mestrado e doutorado) e de extensão universitária (principalmente a coordenação e o envolvimento
em ações/eventos de transferência de tecnologia na área do Agronegócio), além do envolvimento
em ações de extensão e de prestação de serviços em Lavras e toda região de influência da
Universidade (com destaque para as regiões Sul e Oeste de Minas Gerais). Esse envolvimento além
da sala de aulas é componente importante da qualidade dos cursos da UFLA. Da mesma forma que
o indicador anterior (Custo corrente/Aluno equivalente), esse indicador tenderá patamares mais
favoráveis na medida em que o número de estudantes nos cursos recém-criados se aproxime da
plenitude de vagas desses cursos; dessa forma, a relação aluno/professor aumentará
consideravelmente.

III  AlunoTempo Integral/F unc. Equivalent e 


AGTI  APG TI  ARTI
Nº Funcionári os Equivalent es

III  AlunoTempo Integral/F unc. Equivalen te 


5.007 ,80  3.344 ,00  0
 8,72
957,75

A UFLA conta com apenas 414 servidores técnico-administrativos do quadro permanente
(um dos menores, entre todas as IFES, relativizando-se os demais indicadores). Outros 545
funcionários são terceirizados (via processos de licitação), em razão desse reduzido quadro de
técnicos administrativos. A natureza das atividades executadas pelos servidores técnicoadministrativos exige elevado grau de especialização, além das atividades rotineiras comuns à
maioria das IFES, em razão da especialização da UFLA, que requer grande número de laboratórios,
casas-de-vegetação, estruturas de criação/manutenção de animais e de campos experimentais. A
administração da UFLA considera prioritária a reposição e complementação do quadro de
servidores técnico-administrativos permanentes especializados, tornando a Instituição menos
dependente de pessoal terceirizado, que além de pouco estável, consome significativa parte dos
escassos recursos financeiros de OCC. O aumento deste indicador ao patamar de 8,72 foi devido à
diminuição do número de terceirizados de obras.

IV  Func. Equivalente/Professor Equivalente 

Nº Funcionários Equivalentes
Nº Professores Equivalentes

IV  Funcionário Equivalente/Professor Equivalente 

957,75
 1,79
535,00
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A relação funcionário/professor tem uma média superior a 1,6 elevando-se até 2,40 em
2010, em função do aumento de funcionários terceirizados e das contratações oriundas do REUNI.
Ainda assim é considerada baixa. Em 2012 houve redução desse indicador (1,79), em razão da
diminuição de funcionários terceirizados. Para uma instituição com as particularidades e a
complexidade da UFLA (cursos nas áreas de Ciências Agrárias e Biológicas, além de elevado
número de experimentos/ações de pesquisa e de extensão universitárias), a relação ideal seria entre
2,5 e 3. Considerando-se somente docentes e técnicos efetivos e terceirizados, excluindo-se os
servidores terceirizados referentes a contrato de mão de obra civil, a relação seria de 870,75 /
535,00 = 1,62 e, considerando-se somente os efetivos, a relação seria de 416,75 / 469,00 = 0,88.

V  Grau de Participaç ão Estudantil (GPE) 

AGTI
AG

V  Grau de Participação Estudantil (GPE) 

5.007,80
 0,79
6.373,00

Esse indicador tem se mantido entre 0,79 e 0,93 e é considerado elevado, demonstrando a
efetiva utilização da capacidade instalada na Instituição. É preocupação da atual gestão a otimização
do uso de toda infraestrutura física instalada na Universidade pelos estudantes de graduação. O
reflexo dessa otimização será maior eficiência na integralização curricular além do envolvimento
em atividades diversas, que são consideradas válidas como atividades acadêmicas computadas no
histórico escolar, e conferem ao estudante de grande envolvimento no trinômio ensino-pesquisaextensão.

VI  Grau de Envolvimento com Pós - graduação (GEPG) 

APG
AG  APG

VI  Grau de Envolvimento com Pós - graduação (GEPG) 

1.672
 0,21
6.373  1.672

O grau de envolvimento com a pós-graduação tem se mantido entre 0,21 e 0,29, sendo
considerado muito bom, pois permite à Instituição atuar não apenas na complementação da
formação de grande número de profissionais em áreas estratégicas para o desenvolvimento do País,
como as ciências agrárias e o agronegócio e as áreas de ciências ambientais, mas também
desenvolver importantes linhas de pesquisa que possibilitam a geração de conhecimentos e de
tecnologias que têm contribuído significativamente para a maior competitividade do Brasil no
cenário mundial de produção e exportação de alimentos de origem animal e vegetal. Esse grau de
envolvimento com a pós-graduação projeta a UFLA ao status de Universidade de Pesquisa, sem que
haja qualquer prejuízo à participação dos docentes no ensino de graduação. Ao contrário, os
programas de pós-graduação permitem que estudantes de graduação se envolvam ainda mais na
iniciação científica e procurem sua maior especialização e, consequentemente, melhor qualificação
profissional. Desde os períodos iniciais na UFLA, o estudante de graduação pode se envolver em
projetos de pesquisa que contam com a participação de mestrandos e de doutorandos em diferentes
áreas do conhecimento. Trata-se de uma sinergia que tem contribuído para a sustentação e melhoria
da qualidade do ensino de graduação na UFLA. As avaliações do MEC/INEP mostram essa
realidade.
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VII  ConceitoCAPES/MECp/ a Pós  graduação 

 conceito de todos os programas
Nº de programas de pós - graduação

VII  Conceito CAPES/MEC p/ a Pós  graduação 

202
 4,59
44

A média obtida tem se mantido acima de 4,0, indicando em geral o conceito “Bom” a
“Ótimo” para os cursos de pós-graduação. A UFLA oferta dois cursos com conceito 6 (seis), com
desempenho acadêmico equivalente aos melhores centros de pós-graduação e pesquisa
internacionais, e oito cursos com conceito 5 (cinco), que apresentam elevado padrão de qualidade,
sendo considerados de excelência nacional em nível de Mestrado e Doutorado pela avaliação da
CAPES. Dos vinte programas de pós-graduação da UFLA, dez (50%) tiveram seus conceitos
elevados na última avaliação, sendo que o percentual relativo de aumento de conceitos dos
programas ofertados pela UFLA foi bem acima da marca de 19% alcançada pelo Sistema Nacional
de Pós-Graduação, que reúne todos os programas reconhecidos pela CAPES. Novos cursos
entraram em atividade no ano de 2009 e 2010 com fluxo normal de alunos e com tendência de
melhoria de desempenho. Em 2011 foram criados 4 cursos novos, além de 4 mestrados
profissionais que não fazem parte do cálculo deste indicador. E em 2012 foram criados os
programas de Mestrado e Doutorado em Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares.

VIII  Índice de Qualificaç ão do Corpo Docente (IQCD) 

VIII  Índice de Qualif. do Corpo Docente (IQCD) 

(5D  3M  2E  G)
(D  M  E  G)

((5  439)  (3  83)  (2  4)  11)
 4,59
(439  83  4  11)

O índice de 4,59 é considerado elevado e dá à UFLA maior competitividade na captação de
recursos para pesquisa e pós-graduação. A Instituição detém um dos maiores índices de qualificação
do corpo docente entre todas as IFES, sendo o mesmo crescente ao longo dos anos, graças à política
de treinamento e capacitação dos docentes em programas de pós-graduação, particularmente
doutorado e pós-doutorado. A queda de 2011 e 2012 em relação a 2010 foi devido à contratação de
docentes temporários em nível de graduação. Especialmente nas áreas de Engenharia de Controle e
Automação, Matemática, Filosofia, Ciência da Computação, Física, há uma carência maior de
profissionais com doutoramento que aceitem se submeter a concursos para professor temporário.

IX  Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

IX  Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

Nº diplomados(NDI)
N º Total de alunos ingressantes
547
 54,97%
995

A diminuição deste índice é decorrente das alterações curriculares ocorridas em 2009/2, que
implicaram no aumento do número de semestres letivos para integralização da maioria dos cursos
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de graduação da UFLA. Em alguns casos, essas alterações causam um descompasso entre a duração
prevista na tabela da SESu/MEC (que é a referência do TCU para a fórmula) e a duração real dos
cursos. Isso acontece especialmente nos cursos cuja duração na tabela SESu/MEC é de 4 anos e
foram ajustados para 9 semestres (4 anos e meio), como é o caso do curso de Graduação em
Matemática. Como outro fator para essa alteração na taxa de sucesso na graduação (TSG) há
indícios, sobre os quais a universidade está iniciando estudos mais detalhados, de que haja mudança
de perfil em alguns cursos novos que já se encontram em fase de terem concluintes, segundo os
critérios da fórmula, em razão de maior índice de retenção. Há de se considerar também que o
número de diplomados utilizados para o cálculo foi o do segundo semestre de 2011 (conforme
orientações do TCU para aquelas ifes que não dispunham de dados de 2012). Em nosso caso
específico, no curso de Física, tivemos ingressantes considerados e nenhum diplomado considerado
devido à greve.
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13.2

Relação dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio
Quadro 46 – Relação dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio - FUNDECC

Nome: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC - CNPJ: 07.905.127/0001-07
Nº Projeto

Tipo Nº Convênio

Objeto

Início

Fim

Bruto

Repassado

CEX APQ-00019/10

2 CEX APQ-00019/10

Futebol de Robôs: Um Ambiente Dinâmico para Estudo da
Inteligência Artificial e suas Aplicações

12/07/2010 11/01/2012

19.404,00

19.404,00

CEX APQ-01439/09

2 CEX APQ-01439/09

Predição de Valores Genéticos Aditivos Usando Modelos Lineares
Mistos Normais Assimétricos em Dados de Microarrays

13/01/2010 12/01/2012

11.095,36

11.095,36

CAG APL-00054/10

2 CAG APL-00054/10

Editoração e Publicação da Revista Coffee Science

26/07/2010 25/01/2012

17.865,75

17.865,75

CVZ APQ-01707/09

2 CVZ APQ-01707/09

Níveis de Glicerina, Oriunda do Óleo de Fritura Residual, na
Alimentação de Bovinos de Corte em Confinamento

11/11/2009 10/02/2012

36.351,00

36.351,00

CRA APQ-00864/09

2 CRA APQ-00864/09

Avaliação da Diversidade da Família Asteraceae em Campos e
Cerrados Rupestres das Serras do Complexo da Bocaina, Minas
Gerais, Brasil

01/09/2009 29/02/2012

29.018,85

29.018,85

CEX APQ-01521/09

2 CEX APQ-01521/09

Álgebras de Grupo e Aplicações

11/11/2009 10/03/2012

15.371,14

15.371,14

CAG APQ-03267/09

2 CAG APQ-03267/09

Pesquisa e Desenvolvimento de Materiais de Preferência para
Análise de Elementos-Traço em Solos, Planta e Fertilizantes

01/10/2009 30/03/2012

112.093,72

112.093,72

CRA APQ-03554/09

2 CRA APQ-03554/09

Inventário de Pequenos Mamíferos, Peixes e Besouros em uma
Região de Elevada Prioridade para Conservação no Sul de Minas
Gerais

01/10/2009 30/03/2012

58.065,00

58.065,00

CEX BPD-00029/11

2 CEX BPD-00029/11

Oxidação de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs0 Utilizando
Complexos de Metais de Transição

01/04/2011 31/03/2012

45.360,00

45.360,00

CEX BPV-00028/11

2 CEX BPV-00028/11

Quantum and Classical Phase Transitions on Quase-1D Chains:
Entanglement, Magnetization Plateus, Tricritical, Triple Points

31/10/2011 31/03/2012

21.630,00

21.630,00

OET-00504/11

2 OET-00504/11

Organização de Eventos Técnico-Científicos

07/12/2011 02/04/2012

4.200,00

4.200,00

CEX APQ-01798/09

2 CEX APQ-01798/09

Estudos de Modelagem Molecular das Enzimas Adenosina Cinase e
Dihidrofolato Redutase do Toxoplasma Gondii

11/11/2009 10/04/2012

34.860,00

34.860,00
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CAG APQ-02109/10

2 CAG APQ-02109/10

Efeitos da Malha-Filtro Vermelha sob a Temperatura, Crescimento
e Produtividade da Gérbera Cultivada em Ambiente Protegido na
Região Sul de Minas Gerais

03/11/2010 02/05/2012

33.106,08

33.106,08

CAG APQ-01973/09

2 CAG APQ-01973/09

Análise Ultraestrutural de Glomerella Cingulata F. SP. Phaseoli e
suas Interações com o Feijoeiro

11/11/2009 10/05/2012

35.280,00

35.280,00

CVZ APQ-01276/09

2 CVZ APQ-01276/09

Transferência de Imunidade Passiva e Efeito de Diferentes Regimes
de Amamentação sobre o Desempenho dos Cordeiros e o Retorno a
Atividade Ovariana Cíclica Pós-parto das Ovelhas

11/11/2009 10/05/2012

30.566,55

30.566,55

OET-00544/11

2 OET-00544/11

Organização de Eventos Técnico-Científicos

03/04/2012 25/05/2012

5.925,00

5.925,00

TEC APQ-02017/10

2 TEC APQ-02017/10

Remoção de Poluentes em Sistemas Alagados Construídos
Combinados (Vertical/Horizontal) no Pós-tratamento de Efluentes
da Suinocultura

03/11/2010 02/06/2012

20.667,15

20.667,15

CAG-20008/09

2 CAG-20008/09

Acordo de Cooperação Técnica e Acadêmica CAPES/FAPEMIG Programa de Pós Graduação em Ciência do Solo da UFLA

09/06/2009 08/06/2012

300.000,00

300.000,00

CAG APL-00087/10

2 CAG APL-00087/10

Renovação do Acervo Bibliográfico de uso Coletivo Pelos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFLA

10/06/2010 09/06/2012

203.837,45

203.837,45

TCT-12.015/09

2 TCT-12.015/09

Cafés Expressos de Minas: Agregação de Valor e Sustentabilidade

09/11/2009 09/06/2012

180.914,00

180.914,00

OET-00038/12

2 OET-00038/12

Organização de Eventos Técnico-Científicos

24/04/2012 01/07/2012

1.950,00

1.950,00

CAG APL-00084/11

2 CAG APL-00084/11

Aquisição de Novas Bibliografias Avançadas de Uso Coletivo
pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFLA

07/07/2011 06/07/2012

131.124,00

131.124,00

SHA APQ-00316/09

2 SHA APQ-00316/09

Estratégias Socioambientais de uma Organização Cooperativa:
Uma Análise Sócio-Construcionista

11/11/2009 10/07/2012

49.279,88

49.279,88

OET-00072/12

2 OET-00072/12

Organização de Eventos Técnico-Científicos

29/03/2012 13/07/2012

9.000,00

9.000,00

OET-00057/12

2 OET-00057/12

Organização de Eventos Técnico-Científicos

03/04/2012 15/07/2012

7.500,00

7.500,00

CEX APL-00116/11

2 CEX APL-00116/11

Infocomp - Journal Of Computer Science

21/07/2011 20/07/2012

21.210,00

21.210,00

SHA APL-00023/11

2 SHA APL-00023/11

Apoio Financeiro a Revista Brasileira de Sementes

21/07/2011 20/07/2012

63.079,80

63.079,80

SHA APL-00113/11

2 SHA APL-00113/11

Tropical Plant Pathology

21/07/2011 20/07/2012

31.500,00

31.500,00

CBB APQ-03582/10

2 CBB APQ-03582/10

Produção de um Filme Educativo de Animação em Stop Motion
para o Aprendizado do Desenvolvimento Embrionário

26/07/2010 25/07/2012

53.118,83

53.118,83

SHA APQ-03533/10

2 SHA APQ-03533/10

Novos Olhares para o Museu de História Natural da UFLA:
Resgatando a sua Função Científica, Patrimonial e Formativa

26/07/2010 25/07/2012

86.864,90

86.864,90

CDS APQ-03190/10

2 CDS APQ-03190/10

Atividade Física e Saúde para Idosos

27/07/2010 26/07/2012

43.559,25

43.559,25
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CRA PPM-00349/10

2 CRA PPM-00349/10

Filogeografia e Diversidade Genética de Populações de Ceiba
Publiflora (ST. Hil.) K. Schum (Malvaceae) em Floresta Estacional
Decidual Sobre Afloramento de Calcário no Brasil Central

28/07/2010 27/07/2012

48.000,00

48.000,00

CVZ PPM-00180/10

2 CVZ PPM-00180/10

Estudo dos Ritmos Circadianos de Reprodução e Alimentação em
Peixes de Interesse na Aquicultura Tropical

28/07/2010 27/07/2012

24.000,00

24.000,00

CVZ PPM-00497/10

2 CVZ PPM-00497/10

Utilização dos Ácidos Graxos de Cadeia Ímpar para Estimativa da
Produção de Proteína Microbiana no Rúmen

28/07/2010 27/07/2012

48.000,00

48.000,00

SHA APQ-04350/10

2 SHA APQ-04350/10

Preditores do Desempenho Acadêmico de Estudantes em Cursos
Online

28/07/2011 27/07/2012

12.558,00

12.558,00

CAG PPM-00003/10

2 CAG PPM-00003/10

Fitodoenças Causadas por Fusarium em Fruteiras Tropicais e
Grandes Culturas: Estratégias para o Manejo Sustentável,
Vigilância Fitossanitária e Diagnóstico por PCR

29/07/2010 28/07/2012

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00060/10

2 CAG PPM-00060/10

Simulação Hidrológica e Balanço Hídrico em Bacias Hidrográficas
da Região Sul de Minas Gerais

29/07/2010 28/07/2012

24.000,00

24.000,00

CAG PPM-00110/10

2 CAG PPM-00110/10

Avaliação de Macrófitas Aquáticas Ocorrentes em Minas Gerais
com Potencial para serem Utilizadas como Bioindicadoras e
Fitorremediadoras e com Potencial para o Desenvolvimento de um
Filtro Biológico para Metais Tóxicos

29/07/2010 28/07/2012

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00212/10

2 CAG PPM-00212/10

Estratégias de Recuperação e Monitoramento de Áreas Impactadas
por Atividades de Mineração em Minas Gerais

29/07/2010 28/07/2012

24.000,00

24.000,00

CAG PPM-00239/10

2 CAG PPM-00239/10

Criopreservação de Espécies Micropropagadas Nativas do Cerrado

29/07/2010 28/07/2012

24.000,00

24.000,00

CAG PPM-00286/10

2 CAG PPM-00286/10

Análise Econômica da Produção de Madeira de Candeia
(Eremanthus e Erythropappus) em Plantios

29/07/2010 28/07/2012

24.000,00

24.000,00

CAG PPM-00411/10

2 CAG PPM-00411/10

Produção de Copo-de-Leite em Sistema sem Solo e Convencional

29/07/2010 28/07/2012

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00464/10

2 CAG PPM-00464/10

Produção, Beneficiamento e Comercialização na Agricultura
Familiar Tradicional do Jequitinhonha e Norte de Minas

29/07/2010 28/07/2012

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00051/10

2 CAG PPM-00051/10

Estudos sobre a Influência do Manejo Agronômico e Técnicas de
Pós-Colheita na Concentração e Composição Química de Óleos
Essenciais em Plantas Medicinais no Sul de Minas Gerais

30/07/2010 29/07/2012

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00334/10

2 CAG PPM-00334/10

Manejo Florestal Intensivo e Integrado de Cedro Australiano
(Toona Ciliata) e de Eucalipto (Eucalyptus SP)

30/07/2010 29/07/2012

48.000,00

48.000,00

CAG APQ-04428/10

2 CAG APQ-04428/10

Mapeamento da Umidade de uma Cultura Agrícola Utilizando uma
Rede de Sensores sem Fios

01/08/2011 31/07/2012

7.108,50

7.108,50
122

CAG BPV-00007/12

2 CAG BPV-00007/12

Colaboração e Intercâmbio Internacional em Pesquisa e Ensino

28/05/2012 31/07/2012

14.070,00

14.070,00

CDS APQ-03860/10

2 CDS APQ-03860/10

Comparação da Ativação Eletromiográfica entre o Exercício de
Pull-Over e Supino Horizontal

01/08/2011 31/07/2012

15.561,00

15.561,00

CEX APQ-04638/10

2 CEX APQ-04638/10

Desenvolvimento de Algoritmos de Coordenação de Veículos
Aéreos não Tripulados e Redes de Sensores sem Fio

01/08/2011 31/07/2012

5.145,00

5.145,00

SHA ACN-00030/10

2 SHA ACN-00030/10

Apoio a Manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica e de
Proteção ao Conhecimento da UFLA-NINTEC

09/08/2010 08/08/2012

128.097,22

128.097,22

TCT-16.034/10

2 TCT-16.034/10

Bureau de Informação e Desenvolvimento do Café

28/08/2010 27/08/2012

523.971,00

523.971,00

CAG BPD-00236/11

2 CAG BPD-00236/11

Plantas Aquáticas que Serão Utilizadas como Bioindicadores e
Fitorremediadoras, com Potencial para o Desenvolvimento de um
Filtro Biológico para Metais Tóxicos

25/08/2011 31/08/2012

45.360,00

45.360,00

CAG BPD-00284/11

2 CAG BPD-00284/11

Expressão de Genes Relacionados a Dormência em Sementes de
Pimenta Habanero (Capsicum Chinenses Jacquin)

25/08/2011 31/08/2012

45.360,00

45.360,00

CEX APQ-00585/09

2 CEX APQ-00585/09

Algoritmos Quânticos - Análise e Desenvolvimento

01/09/2009 31/08/2012

12.981,03

12.981,03

CRA APQ-03042/11

2 CRA APQ-03042/11

Mostra de Pesquisas da Universidade Federal de Lavras sobre
Mudanças Climáticas, Desastres Naturais e Prevenção de Risco e
Química para um Mundo Melhor

01/09/2011 31/08/2012

36.247,05

36.247,05

CVZ BPD-00216/11

2 CVZ BPD-00216/11

Desenvolvimento de Métodos que Objetivam o Aumento da
Eficiência Reprodutiva de Peixes Nativos Criados em Cativeiro:
Piracanjuba, Dourado, Curimbatá e Piapara

16/08/2011 31/08/2012

45.360,00

45.360,00

CVZ APQ-02367/10

2 CVZ APQ-02367/10

Qualidade da Carne de Suínos com uso de Glicerina na
Alimentação

03/11/2010 02/09/2012

23.100,00

23.100,00

CVZ APQ-02478/09

2 CVZ APQ-02478/09

Uso de Mistura Múltipla na Produção de Cordeiros Criados a Pasto
para Produção de Carne

13/11/2009 12/09/2012

26.034,75

26.034,75

TCT-12.014/09

2 TCT-12.014/09

Gestão em Ciência, Tecnologia e Inovação: Sistema de
Classificação de Defeitos e Padrões de Qualidade e Blendagem de
Café

18/09/2009 17/09/2012

278.475,00

278.475,00

OET-00186/12

2 OET-00186/12

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

28/05/2012 24/09/2012

19.316,00

19.316,00

OET-00161/12

2 OET-00161/12

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

18/06/2012 20/10/2012

14.000,00

14.000,00

CAG APQ-00104/10

2 CAG APQ-00104/10

Cultivo de Mentha Arvensis L..no Sul de Minas Gerais em Função
de Fatores que Afetam a Produção Vegetal e o Rendimento de Óleo
Essencial

03/11/2010 02/11/2012

25.026,75

25.026,75
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CAG APQ-00131/10

2 CAG APQ-00131/10

Seleção Recorrente e Feijoeiro Visando a Resistência ao Mofo
Branco e Outros Fenótipos Agronômicos

03/11/2010 02/11/2012

40.913,25

40.913,25

CAG APQ-00164/10

2 CAG APQ-00164/10

Produção de Mudas de Pinhão-Manso por Regeneração In Vitro e
Caracterização Genética Via Citometria de Fluxo

03/11/2010 02/11/2012

38.900,03

38.900,03

CAG APQ-00252/10

2 CAG APQ-00252/10

Desenvolvimento de Linhagens Melhoradas e Híbridos de Tomate,
Pimentão e Jiló Visando a Maior Resistência a Pragas, Doenças e
Maior Produtividade

03/11/2010 02/11/2012

39.375,00

39.375,00

CAG APQ-00427/10

2 CAG APQ-00427/10

Obtenção de Novas Linhagens de Feijão do Tipo Carioca

03/11/2010 02/11/2012

41.506,50

41.506,50

CAG APQ-00464/10

2 CAG APQ-00464/10

Expressão de Genes Relacionados a Dormência em Sementes de
Pimenta Habanero (Capsicum Chinenses Jacquin)

03/11/2010 02/11/2012

37.433,00

37.433,00

CAG APQ-01058/10

2 CAG APQ-01058/10

Obtenção de Híbridos Intervarietais Usando Seleção Recorrente
Recíproca

03/11/2010 02/11/2012

28.653,45

28.653,45

CAG APQ-01088/10

2 CAG APQ-01088/10

Aprimoramento da Inoculação de Sementes de Feijoeiro-Comum
Visando Maior Eficiência da Fixação Biológica de Nitrogênio

03/11/2010 02/11/2012

34.170,15

34.170,15

CAG APQ-01095/10

2 CAG APQ-01095/10

Caracterização Fenológica, Produtiva, Física e Química de Amoras
e Framboesas Coloridas no Sul de Minas Gerais e Serra da
Mantiqueira

03/11/2010 02/11/2012

43.517,78

43.517,78

CAG APQ-01171/10

2 CAG APQ-01171/10

Análise Combinatória para Componentes da Aparência Externa de
Tubérculos de Batata, Visando a Obtenção de Cultivares para o uso
Doméstico

03/11/2010 02/11/2012

27.447,00

27.447,00

CAG APQ-01291/10

2 CAG APQ-01291/10

Seleção de Espécies de Psidium SPP Resistentes a Nematoides do
Gênero Meloidogyne Mayaguensis para Porta-Enxerto de
Goiabeiras Comerciais e sua Propagação Hidropônica

03/11/2010 02/11/2012

43.483,45

43.483,45

CAG APQ-01534/10

2 CAG APQ-01534/10

Estratégias para Implementação do Controle Biológico de Tuta
Absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) em Cultivos de
Tomate

03/11/2010 02/11/2012

36.043,15

36.043,15

CAG APQ-01707/10

2 CAG APQ-01707/10

Consorcio Sorgo-Soja. XVIII. Doses de Nitrogênio e Fósforo no
Rendimento, Composição da Forragem e Rebrota das Culturas
Consorciadas na Entrelinha e Monocultivo

03/11/2010 02/11/2012

28.516,40

28.516,40

CAG APQ-01825/10

2 CAG APQ-01825/10

Dessecação de Plantas e Qualidade de Sementes de Girassol
Armazenadas

03/11/2010 02/11/2012

29.559,35

29.559,35

CAG APQ-02115/10

2 CAG APQ-02115/10

Produção de Fertilizantes Orgânicos a Partir de Subprodutos
Agrícolas e Agroindustriais com a utilização de Microrganismos
Selecionados do Processo de Compostagem

03/11/2010 02/11/2012

42.155,40

42.155,40
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CAG APQ-02219/10

2 CAG APQ-02219/10

Influência da Temperatura e da Umidade, na Atividade Respiratória
e Deterioração de Sementes de Milho, Durante Períodos de
Armazenamento que Simulam Intervalos entre a Colheita e a
Secagem

CAG APQ-02562/10

2 CAG APQ-02562/10

Estudo da Variabilidade e Resistência no Patossistema
Colletotrichum SPP x Cafeeiro (Coffea Arabica)

03/11/2010 02/11/2012

14.462,36

14.462,36

CAG APQ-02633/10

2 CAG APQ-02633/10

Agrominerais - Rochas Moídas como Fontes Alternativas de
Nutrientes

03/11/2010 02/11/2012

23.814,43

23.814,43

CAG APQ-02656/10

2 CAG APQ-02656/10

A Utilização da Tecnologia de Comunicação Sem Fio Zigbee em
Conjunto com Controlador Lógico Programável na Automação de
Irrigação por Pivô Central em Tempo Real

03/11/2010 02/11/2012

24.780,00

24.780,00

CBB APQ-00047/10

2 CBB APQ-00047/10

Melhoramento Genético de Arroz de Sequeiro para Minas Gerais

03/11/2010 02/11/2012

29.931,30

29.931,30

CBB APQ-01228/10

2 CBB APQ-01228/10

Citogenética e Anatomia Foliar de Brachiaria Ruziziensis:
Contribuições para Discriminação de Genótipos e para
Determinação da Qualidade Forrageira

03/11/2010 02/11/2012

33.442,91

33.442,91

CBB APQ-02035/10

2 CBB APQ-02035/10

Estudo da Eliminação Cromossômica em Híbridos de CampiElefante e Milheto (Pennisetum S. Schum., Poaceae) Através da
Hibridização In Situ

03/11/2010 02/11/2012

49.644,00

49.644,00

CDS APQ-00327/10

2 CDS APQ-00327/10

Avaliação da Instabilidade de Genômica Induzida por Venenos de
Serpentes e Artrópodes e em Linfócitos Humanos

03/11/2010 02/11/2012

34.220,41

34.220,41

CEX APQ-01198/10

2 CEX APQ-01198/10

Refinamento Adaptativo de Malhas Baseado em Grafo para
Resolução Numérica de Equações Diferenciais Parciais.

03/11/2010 02/11/2012

14.115,45

14.115,45

CEX APQ-02365/10

2 CEX APQ-02365/10

Termodinâmica de Modelos na Rede

03/11/2010 02/11/2012

18.060,00

18.060,00

CEX APQ-02780/10

2 CEX APQ-02780/10

Aplicação de Metaheurística na Resolução dos Problemas de
Planejamento da Colheita Florestal, Ração Animal e Fabricação de
Refrigerantes

03/11/2010 02/11/2012

30.775,50

30.775,50

CRA APQ-02101/10

2 CRA APQ-02101/10

Uso de Espaço e Deslocamento de Mamíferos em Fragmentos de
Mata Atlântica Conectados por Corredores de Vegetação no Sul de
Minas Gerais

03/11/2010 02/11/2012

21.800,10

21.800,10

CRA APQ-02160/10

2 CRA APQ-02160/10

Estrutura Trófica e Forças de Interação de Bruquídeos (Coleoptera:
Bruchidae) Consumidores de Sementes de Senegaliza Tenuifolia
(L.) (Fabaceae: Mimosoideae da Serra da Bocaina, MG - Brasil)

03/11/2010 02/11/2012

26.292,00

26.292,00

03/11/2010 02/11/2012

58.180,74

58.180,74
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CRA APQ-02178/10

2 CRA APQ-02178/10

Estratégias de Persistência de Samambaias Aquáticas
Heterosporadas (Salviniales) em Lagoas Temporárias da Bacia do
Rio das Velhas, MG

03/11/2010 02/11/2012

24.402,00

24.402,00

CRA APQ-02435/10

2 CRA APQ-02435/10

Dendroecologia de Espécies Arbóreas de Fragmentos de Floresta
Estacional Decidual do Norte do Estado de Minas Gerais

03/11/2010 02/11/2012

38.934,88

38.934,88

CRA APQ-02554/10

2 CRA APQ-02554/10

Simulação Computacional Aplicada ao Estudo de Diferentes
Aspectos Relativos a Pragas Agrícolas e Estoques Pesqueiros

03/11/2010 02/11/2012

22.512,00

22.512,00

CVZ APQ-02181/10

2 CVZ APQ-02181/10

Avaliação do Aproveitamento dos Resíduos Gerados Durante o
Processamento de Peixes e Desenvolvimento de Novos Produtos

03/11/2010 02/11/2012

28.350,00

28.350,00

CVZ APQ-02574/10

2 CVZ APQ-02574/10

Efeito de Diferentes Combinações de Óleos Essenciais e Nitrito
sobre as Características Físico-químicas e sensoriais de um Modelo
de Emulsão Cárnea e Atuação sobre Clostridium Perfringens

03/11/2010 02/11/2012

31.962,00

31.962,00

CVZ APQ-02659/10

2 CVZ APQ-02659/10

Estudo dos Efeitos da Ractopamina Sobre o Metabolismo do
Tecido Adiposo de Suínos em Terminação

03/11/2010 02/11/2012

29.268,75

29.268,75

CVZ APQ-02673/10

2 CVZ APQ-02673/10

Aspectos da Biologia Reprodutiva das Espécies de Peixes
Reofílicas da Bacia do Rio Grande Capturados a Jusante da Usina
Hidrelétrica do Funil, Minas Gerais

03/11/2010 02/11/2012

36.345,41

36.345,41

CVZ APQ-02737/10

2 CVZ APQ-02737/10

Filogenia e Cinética de Anticorpos em Cabras e Conceptos
Naturalmente Infectados por N. Caninum

03/11/2010 02/11/2012

20.115,90

20.115,90

CVZ APQ-02739/10

2 CVZ APQ-02739/10

Biomaterial como Implante Ortopédico no Avanço da Tuberosidade
Tibial em Cães

03/11/2010 02/11/2012

27.503,18

27.503,18

SHA APQ-01043/10

2 SHA APQ-01043/10

Governança Corporativa e Desempenho: Avaliação Através da
Análise Envoltória de Dados

03/11/2010 02/11/2012

24.200,97

24.200,97

SHA APQ-01971/10

2 SHA APQ-01971/10

Análise de Práticas de Governança de Tecnologia da Informação no
Setor Público

03/11/2010 02/11/2012

18.012,37

18.012,37

SHA APQ-01973/10

2 SHA APQ-01973/10

A Economia da Segurança Alimentar: Uma Cross-Analysis das
Cadeias de Carne de Boi, Café e Leite

03/11/2010 02/11/2012

19.036,50

19.036,50

SHA APQ-02108/10

2 SHA APQ-02108/10

Um Estudo Sobre a Dinâmica Indenitária de Professoras Gerentes
de uma Universidade Pública

03/11/2010 02/11/2012

18.241,97

18.241,97

SHA APQ-02548/10

2 SHA APQ-02548/10

Biotecnologia da Reprodução em Suínos: Adição de IGF-I ao
Fluído Folicular ou ao Sêmen utilizado para Fecundação In Vitro

03/11/2010 02/11/2012

27.304,20

27.304,20

SHA APQ-02860/10

2 SHA APQ-02860/10

Dinâmica de Integração e Evolução de Clúster Turístico: Uma
Análise na Perspectiva da Administração dos Stakeholders

03/11/2010 02/11/2012

42.359,18

42.359,18
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TEC APQ-02591/10

2 TEC APQ-02591/10

Modificação de Caulinita para Utilização como Adsorvente de
Efluentes de Mineração

03/11/2010 02/11/2012

34.036,80

34.036,80

SHA APQ-03602/09

2 SHA APQ-03602/09

Apoio a Estruturação da Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica da UFLA

05/11/2009 04/11/2012

106.665,30

106.665,30

CAG APQ-01880/09

2 CAG APQ-01880/09

Pão de Queijo: Padronização de uma Formulação de Pré-Mistura
por Meio do Estudo de Otimização, Custo de Produção e Vida-dePrateleira

11/11/2009 10/11/2012

38.898,47

38.898,47

CAG APQ-02289/09

2 CAG APQ-02289/09

Prospecção e Caracterização Funcional de Genes Relacionados a
Tolerância a Metais Pesados em Cafeeiro (Coffea Arabica L.)

11/11/2009 10/11/2012

34.771,47

34.771,47

CAG APQ-02460/09

2 CAG APQ-02460/09

Caracterizações Morfológicas, Fisiológicas, Moleculares,
Bioquímicas e Agronômicas de Variedades de Mamona em
Diferentes Regiões do Brasil

12/11/2009 11/11/2012

28.692,26

28.692,26

CAG APQ-00285/11

2 CAG APQ-00285/11

Identificação de Prováveis Áreas de Risco para Culturas Agrícolas
em Minas Gerais Utilizando Produtos Geonetcast, Open Software
Ilwis e Geonetcast Toolbox, em Possíveis Cenários de Alterações
Climáticas

16/05/2011 15/11/2012

42.800,12

42.800,12

OET-00277/12

2 OET-00277/12

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

10/08/2012 25/11/2012

10.000,00

10.000,00

CAG APQ-02216/10

2 CAG APQ-02216/10

Padrões Sanitários e Detecção de Microrganismos de Risco em
Sementes e Grãos de Soja, Milho e Feijão nas Condições do Estado
de Minas Gerais

29/10/2010 28/11/2012

36.084,18

36.084,18

SHA APQ-03206/11

2 SHA APQ-03206/11

A Ciência vai a Escola: Levando o Conhecimento Científico para a
Comunidade Escolar de Lavras e Municípios da Região do Campo
das Vertentes, Minas Gerais

01/09/2011 30/11/2012

25.105,50

25.105,50

OET-00334/12

2 OET-00334/12

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

20/08/2012 03/12/2012

5.000,00

5.000,00

TCT-12.018/09

2 TCT-12.018/09

Caracterização Morfo-Agronômica dos Acessos do Banco Ativo de
Germoplasma de Café (coffea spp.) do Estado de Minas Gerais

04/12/2009 03/12/2012

149.392,00

149.392,00

OET-00171/12

2 OET-00171/12

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

11/09/2012 10/12/2012

2.740,00

2.740,00

OET-00361/12

2 OET-00361/12

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

11/09/2012 13/12/2012

3.167,00

3.167,00

OET-00386/12

2 OET-00386/12

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

04/10/2012 30/12/2012

2.363,00

2.363,00

SHA-55004/09

2 SHA-55004/09

Bolsa de Apoio Técnico para Desenvolver o Projeto de Pesquisa:
Divulgando Ciência e Tecnologias por Meio de Veículos de
Comunicação de Massa

08/04/2010 31/12/2012

38.624,04

38.624,04
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SHA-55006/09

2 SHA-55006/09

Bolsa de Apoio Técnico para Desenvolver o Projeto de Pesquisa:
Divulgando Ciência e Tecnologias por Meio de Veículos de
Comunicação de Massa

08/04/2010 31/12/2012

17.388,48

17.388,48

CAG APQ-01933/10

2 CAG APQ-01933/10

Uso de Leveduras Selvagens e Comerciais na Elaboração de Bebida
Alcoólica Fermentada de Cagaita (Eugenia Dysenterica DC)

10/01/2011 09/01/2013

30.600,00

30.600,00

TCT-16.060/10

2 TCT-16.060/10

Utilização da ERT (Eletrical Resistivity Tomography) no Estudo do
Sistema Radicular Cafeeiro

14/01/2011 13/01/2013

16.538,00

16.538,00

CAG APQ-03306/10

2 CAG APQ-03306/10

Fortalecimento das Redes de Trocas de Saberes na Agricultura
Familiar do Alto Jequitinhonha

27/07/2010 26/01/2013

48.813,83

48.813,83

CBB APQ-03214/10

2 CBB APQ-03214/10

Cogumelos Comestíveis e Agricultura Familiar: Um Consórcio
entre Tecnologia, Pequena Propriedade e Produto de Alto Valor
Agregado

27/07/2010 26/01/2013

45.847,45

45.847,45

SHA-10040/11

2 SHA-10040/11

PMCD, Qualidade de Vida e Estresse Ocupacional no Setor da
Construção Civil e seus Reflexos na Produtividade a ser Realizado
na Faculdade de Ciências Econômicas - UFMG

01/08/2011 31/01/2013

34.020,00

34.020,00

CAG APQ-04785/10

2 CAG APQ-04785/10

Rede Brasileira de Pesquisa em Compósitos e Nanocompósitos
Lignocelulósicos Provenientes de Residuos Agropecuários e
Florestais

21/02/2011 20/02/2013

63.000,00

63.000,00

CAG APQ-01161/11

2 CAG APQ-01161/11

Estudo das Interações Planta-Patógeno no Patossistema
Colletotrichum Gloeosporioides x Cafeeiro (Coffea Arabica L) com
a Utilização de Marcadores Fluorescentes.

23/02/2012 22/02/2013

37.320,50

37.320,50

SHA APL-00018/11

2 SHA APL-00018/11

Ciência e Agrotecnologia

25/08/2011 24/02/2013

69.237,00

69.237,00

CRA BPD-00168/11

2 CRA BPD-00168/11

Efeitos do Uso do Solo na Biodiversidade e Serviços Ambientais de
Escarabeíneos Detritívoros na Região Norte de Minas Gerais.

01/03/2012 28/02/2013

45.360,00

45.360,00

TCT-12.071/09

2 TCT-12.071/09

Desenvolvimento e Validação de um Índice de Adequação a
Sustentabilidade para Propriedades Cafeeiras no Brasil

03/03/2010 02/03/2013

246.245,00

246.245,00

TCT-12.072/09

2 TCT-12.072/09

Articulação Virtural do Café

03/03/2010 02/03/2013

312.299,00

312.299,00

TCT-12.076/09

2 TCT-12.076/09

Rede Laboratorial de Análise de Certificação do APL de
Biocombustível - Laboratório Associado: Central de Análise

03/03/2010 02/03/2013

289.999,00

289.999,00

TCT-17.016/11

2 TCT-17.016/11

Ozônio como Biocida na Produção de Mudas de Cafeeiro

05/07/2011 13/03/2013

30.472,00

30.472,00

TCT-17.019/11

2 TCT-17.019/11

Concepção Teórica para a Sustentabilidade do Polo de Excelência
do Café

06/07/2011 13/03/2013

54.732,00

54.732,00
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CAG APQ-03067/10

2 CAG APQ-03067/10

Projeto de Reparos e Manutenção de Câmara de Crescimento de
Plantas (Fitotron)

01/06/2010 31/03/2013

63.250,93

63.250,93

SHA-10049/11

2 SHA-10049/11

PMCD, Socialização e Identificação Organizacional em
Incubadoras de Empresas no Estado de Minas Gerais a ser
Realizado na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG

01/10/2011 31/03/2013

34.020,00

34.020,00

CAG-110058/11

2 CAG-110058/11

Taxa de Bancada.

01/10/2011 30/04/2013

7.560,00

7.560,00

CBB BPD-00393/11

2 CBB BPD-00393/11

Estudo de Eliminação Cromossômica em Híbridos de Capim
Elefante.

10/04/2012 30/04/2013

45.360,00

23.760,00

CVZ BPD-00404/11

2 CVZ BPD-00404/11

Cruzamento Dialélico entre Pacu Piaractus Mesopotamicus,
Pirapitinga Piaractus Brachypomum e Tambaqui Colossoma
Macropomum.

27/04/2012 30/04/2013

45.360,00

23.760,00

CAG APQ-01752/10

2 CAG APQ-01752/10

Melhoramento Genético de Milho: Obtenção de Linhagens DiHaplóides

03/11/2010 02/05/2013

44.661,74

44.661,74

CAG APQ-04833/10

2 CAG APQ-04833/10

Projeto de Consolidação do Sistema de Gestão da Qualidade do
Laboratório de Análises de Sementes da Universidade Federal de
Lavras

16/05/2011 15/05/2013

124.818,75

124.818,75

SHA APQ-00387/11

2 SHA APQ-00387/11

Estruturação de uma Central de Coordenação de Ações e Projetos
Visando o Desenvolvimento de uma Rede de Inovação no
Município de Lavras-MG

16/05/2011 15/05/2013

61.933,87

61.933,87

CAG BPD-00364/11

2 CAG BPD-00364/11

Análise Geoestatística da Nutrição Mineral no Controle Cultural de
Doenças do Cafeeiro

01/06/2012 31/05/2013

45.360,00

20.160,00

CVZ APQ-01286/11

2 CVZ APQ-01286/11

Aproveitamento Energético e Digestibilidade de Nutrientes do
Milho e Farelo de Soja com uso de Enzimas, para Frangos de Corte
em Diferentes Idades.

23/02/2012 22/06/2013

27.300,00

27.300,00

CAG APQ-02616/12

2 CAG APQ-02616/12

Manutenção para os Microscópios do Laboratório de Microscopia
Eletrônica e Análise Ultraestrutural (LME)/UFLA.

27/06/2012 26/06/2013

57.750,00

57.750,00

CEX APQ-02456/11

2 CEX APQ-02456/11

Manutenção de Equipamentos - CGMS, TGA, DSC e HPLC

27/06/2011 26/06/2013

43.260,00

43.260,00

CAG BPD-00081/11

2 CAG BPD-00081/11

Levantamento da Biodiversidade de Agaricus sp e Verticillium sp
Caracterização Genética e Condições de Cultivo das Linhagens
Utilizadas no Brasil

15/06/2011 30/06/2013

90.720,00

61.920,00

CAG PPM-00089/11

2 CAG PPM-00089/11

Avaliação da Capacidade de Suporte de Carga de um Latossolo
Vermelho-Amarelo Cultivado com Cafeeiros e Submetido a
Diferentes Sistemas de Manejos

01/07/2011 30/06/2013

24.000,00

12.000,00

129

CAG PPM-00138/11

2 CAG PPM-00138/11

Potencial Funcional, Nutricional e Sensorial e Agregação de
Valores a Frutos do Cerrado como Alternativa de Geração de
Renda e Garantia da Segurança Alimentar e Nutricional

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CAG PPM-00146/11

2 CAG PPM-00146/11

Compósitos e Nanocompósitos Provenientes de Resíduos
Agropecuários e Florestais

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CAG PPM-00220/11

2 CAG PPM-00220/11

Metrologia Óptica não Invasiva Aplicada a Processos
Agropecuários

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CAG PPM-00308/11

2 CAG PPM-00308/11

Controle Alternativo de Doenças de Plantas: Avaliação de Produtos
Sustentáveis, Estudos do Modo de Ação e Ultraestruturais

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CAG PPM-00318/11

2 CAG PPM-00318/11

Produção de Alimentos e Substâncias Funcionais

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CAG PPM-00419/11

2 CAG PPM-00419/11

Utilização de Taninos Vegetais na Produção de Adesivos para
Madeira

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CAG PPM-00438/11

2 CAG PPM-00438/11

Protocolo de Identidade, Qualidade e Rastreabilidade para
Embasamento da Indicação Geográfica dos Cafés da Mantiqueira

01/07/2011 30/06/2013

24.000,00

12.000,00

CAG PPM-00474/11

2 CAG PPM-00474/11

Compostos Fenólicos e HPAS: Certificação de uma Técnica
Analítica Alternativa para Caracterização e Quantificação em
Cachaças Envelhecidas e não Envelhecidas do Estado de Minas
Gerais

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CAG PPM-00513/11

2 CAG PPM-00513/11

Comportamento Produtivo e Metabolismos de Assimilação e
Transporte de Carbono e Nitrogênio em Clones de Seringueira
(Hevea SPP), sob Diferentes Condições de Ambiente

01/07/2011 30/06/2013

24.000,00

12.000,00

CAG PPM-00540/11

2 CAG PPM-00540/11

Efeito da Descafeinação da Bebida de Café sobre os Compostos
Bioativos e sobre o Estresse Oxidativo In Vivo

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CAG PPM-00571/11

2 CAG PPM-00571/11

Apoio aos Projetos de Pesquisa do Grupo de Produtos de Origem
Animal do DCA/UFLA

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CAG PPM-00671/11

2 CAG PPM-00671/11

Indução de Resistência Contra Patógenos em Cafeeiro e Videira por
Formulações a Basa de Extratos Vegetais e Fosfitos

01/07/2011 30/06/2013

24.000,00

12.000,00

CEX PPM-00016/11

2 CEX PPM-00016/11

Análise Conformacional de Compostos Orgânicos e Modelagem
Qsar

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CEX PPM-00524/11

2 CEX PPM-00524/11

Estudos de Correlações Quantitativas Estrutura-Atividade entre
Inibidores não Esteroidais da Aromatase Humana

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00
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CEX PPM-00557/11

2 CEX PPM-00557/11

Reparo de Catalisadores Baseados em Nanopartículas de Ródio ou
Ródio/Ouro Suportadas em Carvão Ativado para a Oxidação de
Glicerol

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CEX PPM-00566/11

2 CEX PPM-00566/11

Ferramentas Computacionais para Modelagem Estatística

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CRA PPM-00433/11

2 CRA PPM-00433/11

Fauna Cavernícola no Estado de Minas Gerais: Principais Ameaças,
Descrição de Novos Táxons e Definição de Áreas Prioritárias para
a Conservação

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

CVZ PPM-00129/11

2 CVZ PPM-00129/11

Projeto: Desenvolvimento de Métodos que Objetivam o Aumento
da Eficiência Reprodutiva de Peixes Nativos Criados em Cativeiro:
Piracanjuba, Dourado, Curimbatá e Piapara

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

SHA PPM-00564/11

2 SHA PPM-00564/11

Interfaces entre Gestão Social, Gestão Pública e Econômica
Solidária

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

24.000,00

SHA APL-00104/12

2 SHA APL-00104/12

Editoração e Publicação de Periódicos da Revista Organizações
Rurais & Agroindustriais

18/07/2012 17/07/2013

9.040,50

9.040,50

CAG APQ-03521/10

2 CAG APQ-03521/10

Ciência : Base para Produção e Uso Sustentável do Biodiesel

26/07/2010 25/07/2013

65.687,20

65.687,20

CEX APQ-04335/10

2 CEX APQ-04335/10

Dinâmica Molecular de Nanotubos Estruturados com
Ciclodextrinas

28/07/2011 27/07/2013

25.792,12

25.792,12

CBB APQ-04221/10

2 CBB APQ-04221/10

Investigação do Eixo Ang-(1-7) mas como Modulador do
Metabolismo Energético Cardíaco em Camundongos

29/07/2011 28/07/2013

28.376,25

28.376,25

CRA APQ-04068/10

2 CRA APQ-04068/10

Relações entre Respostas Morfofisiológicas e Reflectância
Espectral em Plantas Jovens Submetidas a Deficiência Hídrica

29/07/2011 28/07/2013

27.131,58

27.131,58

CVZ APQ-04252/10

2 CVZ APQ-04252/10

Clonagem, Caracterização e Análise da Expressão de Transgenes
Agonistas de Receptores Toll-Like em Aves

29/07/2011 28/07/2013

19.618,55

19.618,55

CRA APQ-04256/10

2 CRA APQ-04256/10

Efeito de Dano por Dois Pulgões, Aphis Gossypii e Myzus Persicae
(Hemiptera, Aphididae), na Interação Multitrófica entre Pepino
(Cucumis Sativus, Cucurbitaceae), o Predador Chrysoperla Externa
(Neuroptera, Chrysopidae) e o Parasitóide Lysiphlebus Testacei

01/08/2011 31/07/2013

39.923,10

39.923,10

CRA APQ-04619/10

2 CRA APQ-04619/10

Embriologia de Espécies de Erythroxylum P. Browne
(Erythroxylaceae) de Cerrado

01/08/2011 31/07/2013

21.882,59

21.882,59

CVZ APQ-04091/10

2 CVZ APQ-04091/10

Aditivos como Controladores da Deterioração Aeróbia em Silagem
de Milho na Região Periférica de Silos Horizontais

01/08/2011 31/07/2013

29.799,00

29.799,00

CVZ APQ-04446/10

2 CVZ APQ-04446/10

Avaliação dos Segmentos Vasculares Uterinos e sua Influência no
Desenvolvimento Feto-Placentário de Suínos (SUSSCROFA)

01/08/2011 31/07/2013

19.244,77

19.244,77
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2 TEC APQ-04294/10

Identificação de Sistemas Dinâmicos Não-Lineares: Aplicações
Usando Computação Natural e Sistemas Híbridos

01/08/2011 31/07/2013

31.922,10

31.922,10

CEX APQ-04331/10

2 CEX APQ-04331/10

Investigação do Perfil Metabólico de Eucaliptos Submetidos a
Estresse por Fungos Usando Microextração em Fase Sólida
(SPME) e Cromatografia Gasosa com Detecção por Espectrometria
de Massas (GC/MS)

02/08/2011 01/08/2013

27.541,50

27.541,50

CVZ APQ-04314/10

2 CVZ APQ-04314/10

Avaliação do Processamento de Tecidos em Micro-Ondas para o
Diagnóstico Imuno-Histoquímico Rápido da Raiva Bovina

02/08/2011 01/08/2013

23.983,22

23.983,22

CVZ APQ-04324/10

2 CVZ APQ-04324/10

Avaliação dos Riscos do Consumo de Leite e/ou Produtos Lácteos
Quanto a Presença de Ptaquilosídeo

02/08/2011 01/08/2013

12.957,00

12.957,00

CAG PPM-00226/11

2 CAG PPM-00226/11

Diagnóstico e Ações Visando o Controle de Aflatoxina M1 em
Requeijão Cremoso e Queijo Ralado

08/08/2011 07/08/2013

48.000,00

24.000,00

CVZ APQ-02177/11

2 CVZ APQ-02177/11

Efeito da Microencapsulação de Ácidos Orgânicos sobre a Saúde
Intestinal de Leitões.

23/02/2012 22/08/2013

27.979,35

27.979,35

CVZ APQ-01725/11

2 CVZ APQ-01725/11

Aspectos Ultrassonográficos do Sistema Gastrointestinal de
Bovinos de Leite do Município de Lavras - MG e Região.

23/02/2012 22/08/2013

26.045,25

26.045,25

CAG APQ-00118/09

2 CAG APQ-00118/09

Estratégias de Recuperação e Monitoramento de Áreas Impactadas
por Atividades de Mineração : Implantação de Núcleo de
Excelência em Pesquisas Sobre Fitorremediação

27/10/2009 30/08/2013

707.068,53

707.068,53

SHA ACN-00034/11

2 SHA ACN-00034/11

Apoio a Criação e/ou Manutenção do Núcleo de Inovação
Tecnológica

12/09/2011 11/09/2013

165.151,64

165.151,64

CAG APQ-00291/11

2 CAG APQ-00291/11

Quantificação dos Estoques de Carbono em Fragmentos de Cerrado
Sensu Stricto de Minas Gerais

16/05/2011 15/09/2013

185.752,37

185.752,37

TCT-17.025/11

2 TCT-17.025/11

Gestão do Polo de Excelência do Café

24/09/2011 24/09/2013

329.778,00

329.778,00

SHA APQ-03207/12

2 SHA APQ-03207/12

A Inclusão das Pessoas com Deficiência no Ambiente de Trabalho:
Uma Pesquisa no Sul de Minas Gerais

25/09/2012 24/09/2013

7.912,03

7.912,03

CRA APQ-02171/11

2 CRA APQ-02171/11

Dinâmica de Comunidades Arbóreas em Duas Florestas Nebulares
da Serra da Mantiqueira: Continuidade dos Estudos em Dinâmica
Florestal nas Serras do Ibitipoca e de Carrancas, Minas Gerais.

30/03/2012 29/09/2013

20.914,95

20.914,95

2 CBB-22/12

Complementação de Bolsa no Exterior para Leonardo Augusto
Zebral Rodrigues Desenvolver o Projeto de Pesquisa:
"Criopreservação de Mandioca para a Conservação de
Germoplasma" a ser Realizado no Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos USDA.

08/10/2012 31/10/2013

17.199,48

-

TEC APQ-04294/10

CBB-22/12
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CBB APQ-02151/10

2 CBB APQ-02151/10

Isolamento, Caracterização Estrutural e Funcional de Inibidor de
Tripsina de Folhas, Sementes e Torta de Mamona, com Potencial
Inseticida sobre Lepidópteras

03/11/2010 02/11/2013

40.988,85

40.988,85

TCT-16.024/10

2 TCT-16.024/10

Projeto Arquitetônico e Urbanístico: Estudos para Regularização
Ambiental do Parque Tecnológico de Lavras

11/11/2010 10/11/2013

1.000.000,00

1.000.000,00

CAG APQ-04052/10

2 CAG APQ-04052/10

Estimativa e Modelagem do Carbono Fixado pela Raiz, Caule e
Folhas em Eucalipto

16/05/2011 15/11/2013

178.500,00

178.500,00

CVZ APQ-00119/11

2 CVZ APQ-00119/11

Mitigação de Gases do Efeito Estufa pela Integração LavouraPecuária e Eficiência Alimentar de Bovinos

16/05/2011 15/11/2013

230.276,40

230.276,40

CAG APQ-00521/11

2 CAG APQ-00521/11

Avaliação de Métodos de Secagem na Qualidade de Yacon
(Smallanthus Sonchifolius) Desidratado.

23/02/2012 22/11/2013

30.740,20

30.740,20

CAG APQ-04783/10

2 CAG APQ-04783/10

Rede de Pesquisa em Desenvolvimento de Produtos Utilizando
Resíduos Agroindustriais

21/02/2011 20/02/2014

210.000,00

210.000,00

CAG APQ-04786/10

2 CAG APQ-04786/10

Rede Agrometais - Elementos-Traço e Sustentabilidade Agrícola no
Brasil

21/02/2011 20/02/2014

480.171,30

480.171,30

CVZ APQ-04782/10

2 CVZ APQ-04782/10

Doses de Fósforo na Sustentabilidade de Pastagens Consorciadas

21/02/2011 20/02/2014

94.500,00

94.500,00

CAG APQ-00551/11

2 CAG APQ-00551/11

Sorção e Mobilidade de Metais Pesados em Solos de Áreas de
Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos.

23/02/2012 22/02/2014

15.776,25

15.776,25

CAG APQ-00922/11

2 CAG APQ-00922/11

Caracterização Microbiológica de Silagens Produzidas na Região
Sul de Minas Gerais e Associação com Práticas de Ensilagem.

23/02/2012 22/02/2014

42.111,72

42.111,72

CAG APQ-01015/11

2 CAG APQ-01015/11

Caracterização, Eficácia e Toxicidade de Plantas Medicinais
Utilizadas no Tratamento da Obesidade.

23/02/2012 22/02/2014

34.797,00

34.797,00

CAG APQ-01032/11

2 CAG APQ-01032/11

Nutrição, Crescimento e Produção do Cafeeiro Fertirrigado sob
Doses Crescentes de Fósforo e Níveis de Reposição de Água do
Solo.

23/02/2012 22/02/2014

44.907,68

44.907,68

CAG APQ-01102/11

2 CAG APQ-01102/11

Efeitos de Fenóis, Análogos de Citocininas e de Extratos Vegetais
sobre a Mortalidade, Energia Corporal e Secreção Esofageal de
Juvenis do Segundo Estádio de Meloidogyne Incognita.

23/02/2012 22/02/2014

45.074,56

45.074,56

CAG APQ-01106/11

2 CAG APQ-01106/11

Melhoramento Genético do Cafeeiro (Coffea Arabica) via Seleção
Recorrente.

23/02/2012 22/02/2014

37.185,13

37.185,13

CAG APQ-01121/11

2 CAG APQ-01121/11

Elaboração de Queijo Petit Suisse com Retenção de Soro: Efeito de
Diferentes Tipos de Processamento, Ingredientes e Aditivos nas
Propriedades Físicas, Químicas, Físico-Químicas e Sensoriais.

23/02/2012 22/02/2014

19.778,70

19.778,70
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CAG APQ-01124/11

2 CAG APQ-01124/11

Acetogeninas como Alternativa para o Controle da Lagarta-doCartucho Spodoptera Frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera:
Noctuidae).

23/02/2012 22/02/2014

34.286,70

34.286,70

CAG APQ-01139/11

2 CAG APQ-01139/11

Termografia (IR) Aplicada nos Processos de Transferência de Calor
Durante o Resfriamento de Frutas e Polpas de Frutas em Grandes
Embalagens.

23/02/2012 22/02/2014

40.039,39

40.039,39

CAG APQ-01188/11

2 CAG APQ-01188/11

Extrusão de Materiais Construtivos de Fibrocimento Reforçados
com Fibras Lignocelulósicas.

23/02/2012 22/02/2014

49.993,65

49.993,65

CAG APQ-01226/11

2 CAG APQ-01226/11

Expressão de Genes Relacionados a Proteínas Resistentes ao Calor
Durante o Desenvolvimento de Sementes de Milho.

23/02/2012 22/02/2014

44.566,83

44.566,83

CAG APQ-01246/11

2 CAG APQ-01246/11

Emissões de Óxido Nitroso e Amônia por Fertilizantes
Nitrogenados Aplicados em Lavoura Cafeeira.

23/02/2012 22/02/2014

45.329,13

45.329,13

CAG APQ-01326/11

2 CAG APQ-01326/11

Valor Genético de Linhagens de Milho para Resistência ao Fungo
Fusarium Verticilioides, Causador de Grãos Ardidos e Expressão
de Genes Relacionados a Resistência.

23/02/2012 22/02/2014

46.076,64

46.076,64

CAG APQ-01364/11

2 CAG APQ-01364/11

Características Físico-químicas, Conservação e Qualidade PósColheita de Frutas Vermelhas Produzidas no Sul de Minas Gerais.

23/02/2012 22/02/2014

36.666,00

36.666,00

CAG APQ-01371/11

2 CAG APQ-01371/11

Desenvolvimento de Produtos Vegetais para o Controle de Atta
Sexdens Rubropilosa e Inibição do Fungo Simbionte Leucoagaricus
Gongylophorus.

23/02/2012 22/02/2014

34.298,25

34.298,25

CAG APQ-01401/11

2 CAG APQ-01401/11

Escolha de Populações de Feijoeiro (Phaseolus Vulgaris L.)
visando a Obtenção de Linhagens com Grãos Tipo Carioca e Alto
Teor de Cálcio.

23/02/2012 22/02/2014

29.895,08

29.895,08

CAG APQ-01423/11

2 CAG APQ-01423/11

Monitoramento e Modelagem de Atributos Indicadores da
Qualidade do Solo em Relação a Recarga de Água, Perdas de Solo
e Água por Erosão Hídrica, em Sub-Bacias de Referencia na Bacia
do Rio Jaguari no Município de Extrema, Região Sul do Estado de
Minas Gerais.

23/02/2012 22/02/2014

35.353,50

35.353,50

CAG APQ-01610/11

2 CAG APQ-01610/11

Irrigação e Fertirrigação do Cafeeiro Coffea Arabica L. Visando a
Uniformização de Florescimento e Redução da Bienalidade de
Produção.

23/02/2012 22/02/2014

30.483,50

30.483,50

CAG APQ-02004/11

2 CAG APQ-02004/11

Atributos Bioquímicos, Ecofisiológicos e Expressão Gênica de
Frutos de Cafés Cultivados em Três Altitudes na Microrregião da
Serra da Mantiqueira.

23/02/2012 22/02/2014

41.420,74

41.420,74
134

CAG APQ-02209/11

2 CAG APQ-02209/11

Desenvolvimento de um Aplicador de Fertilizantes a Taxa Variável
para a Cultura do Café.

23/02/2012 22/02/2014

41.685,00

41.685,00

CAG APQ-02308/11

2 CAG APQ-02308/11

Exigências Nutricionais em Casa de Vegetação, Calagem e
Fosfatagem, em Campo, do Baru.

23/02/2012 22/02/2014

26.082,00

26.082,00

CAG APQ-02318/11

2 CAG APQ-02318/11

Características Bioecológicas e Custo de Produção do Parasitoide
Praon Volucre (Haliday) (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae)
em Aulacorthum Solani (Kalternbach) (Hemiptera: Aphididae).

23/02/2012 22/02/2014

36.188,25

36.188,25

CAG APQ-02348/11

2 CAG APQ-02348/11

Melhoramento Genético do Cogumelo Lentinula Edodes (Berk.)
Pegler (Shiitake).

23/02/2012 22/02/2014

41.160,00

41.160,00

CBB APQ-01758/11

2 CBB APQ-01758/11

Desenvolvimento de Detergentes Sanificantes a Base de Óleos
Essenciais para Utilização na Indústria de Alimentos.

23/02/2012 22/02/2014

29.736,00

29.736,00

CBB APQ-02347/11

2 CBB APQ-02347/11

Evolução Cariotípica na Subtribo Cassiinae (LeguminosaeCaesalpinioideae).

23/02/2012 22/02/2014

10.846,50

10.846,50

CEX APQ-01964/11

2 CEX APQ-01964/11

Desenvolvimento de Algoritmos para Extração e Desambiguação
de Citações Bibliográficas.

23/02/2012 22/02/2014

8.536,50

8.536,50

CRA APQ-01362/11

2 CRA APQ-01362/11

Estudo do Processo Reprodutivo e da Ecologia Populacional da
Espécie Lychnophora Pinaster Mart. em Campos Rupestres do Sul
de Minas Gerais.

23/02/2012 22/02/2014

33.609,10

33.609,10

CRA APQ-01451/11

2 CRA APQ-01451/11

Estratificação Vertical e uso do Espaço por Morcegos no Parque
Estadual do Rio Doce, MG.

23/02/2012 22/02/2014

30.082,08

30.082,08

CVZ APQ-00383/11

2 CVZ APQ-00383/11

Programa de Iluminação para Suínos.

23/02/2012 22/02/2014

26.082,00

26.082,00

CVZ APQ-00649/11

2 CVZ APQ-00649/11

Hipertensão Pulmonar Induzida por Monocrotalina em Suínos:
Avaliação da Angiotensina (1-7) na Resposta Pulmonar
Hemodinâmica.

23/02/2012 22/02/2014

29.400,00

29.400,00

CVZ APQ-00736/11

2 CVZ APQ-00736/11

Enxerto Osteocondral Autógeno Associado ao Fator de
Crescimento Semelhante a Insulina (IGF-1) no Reparo de Lesões
Experimentalmente Induzidas na Cartilagem Articular de Coelhos.

23/02/2012 22/02/2014

24.267,60

24.267,60

CVZ APQ-01065/11

2 CVZ APQ-01065/11

Identificação do Polimorfismo de Genes Relacionados a Qualidade
da Carne Ovina.

23/02/2012 22/02/2014

29.315,53

29.315,53

CVZ APQ-01193/11

2 CVZ APQ-01193/11

Efeito da Iluminação e de Programas Nutricionais para Codornas
Japonesas no Período de Cria e Recria sobre o Desempenho na Fase
de Postura.

23/02/2012 22/02/2014

14.732,03

14.732,03

CVZ APQ-01335/11

2 CVZ APQ-01335/11

Avaliação da Eficiência da Enzima Fitase em Disponibilizar
Fósforo Fítico para Frangos de Corte.

23/02/2012 22/02/2014

21.904,31

21.904,31
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SHA APQ-00559/11

2 SHA APQ-00559/11

Apropriação de Inovações: Estudo Multicasos em Universidades do
Estado de Minas Gerais.

23/02/2012 22/02/2014

14.595,00

14.595,00

SHA APQ-01360/11

2 SHA APQ-01360/11

Contexto Institucional e Dinâmica Interorganizacional da Indústria
de Software em Minas Gerais.

23/02/2012 22/02/2014

29.443,31

29.443,31

SHA APQ-01675/11

2 SHA APQ-01675/11

Gestão do Conhecimento e da Inovação para Inovação em
Software.

23/02/2012 22/02/2014

26.099,54

26.099,54

SHA APQ-01974/11

2 SHA APQ-01974/11

Gestão Estratégica: Uma Aplicação para o Gerenciamento de
Fazendas Produtoras de Leite.

23/02/2012 22/02/2014

24.697,51

24.697,51

SHA APQ-02470/11

2 SHA APQ-02470/11

Viver na Terra: Trabalho com Enxada e Artesanato em Relações de
Gênero e Identidade de Jovens e Mulheres no Assentamento Santo
Dias.

23/02/2012 22/02/2014

32.057,12

32.057,12

TEC APQ-01110/11

2 TEC APQ-01110/11

Análise de Distúrbios Elétricos em Sistemas de Potência Utilizando
Inteligência Computacional.

23/02/2012 22/02/2014

16.314,06

16.314,06

CAG-20001/12

2 CAG-20001/12

Apoio ao Mestrado Profissional

01/06/2012 28/02/2014

120.960,00

60.480,00

SHA-20002/12

2 SHA-20002/12

Apoio ao Mestrado Profissional

01/06/2012 28/02/2014

120.960,00

60.480,00

SHA-20003/12

2 SHA-20003/12

Apoio ao Mestrado Profissional

01/06/2012 28/02/2014

120.960,00

60.480,00

CVZ APQ-01644/11

2 CVZ APQ-01644/11

Estudo Comparativo dos Efeitos da Ractopamina sobre o
Metabolismo do Tecido Adiposo e Muscular de Suínos em
Terminação, Ratos e Tilápias do Nilo Oreochromis Niloticus

26/03/2012 25/03/2014

32.531,34

32.531,34

SHA APQ-03479/11

2 SHA APQ-03479/11

Apoio ao Desenvolvimento e Manutenção da Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica da UFLA – INBATEC

26/03/2012 25/03/2014

49.233,87

49.233,87

CAG APQ-00083/09

2 CAG APQ-00083/09

Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia em Café

06/04/2009 05/04/2014

4.321.059,00

3.660.039,00

CAG APQ-00002/11

2 CAG APQ-00002/11

Valoração e Uso Sustentável de Espécies Frutíferas e Ornamentais
Nativas da Amazônia e do Nordeste Subexploradas
Economicamente

25/04/2011 24/04/2014

449.325,98

449.325,98

SHA APQ-03502/11

2 SHA APQ-03502/11

Apoio a Consolidação da Diretoria de Relações Internacionais
(DRI) da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

26/04/2012 25/04/2014

47.525,82

47.525,82

CEX APQ-02617/12

2 CEX APQ-02617/12

Manutenção de Equipamentos - HPLC, CGMS, TGA e DSC.

27/06/2012 26/06/2014

73.500,00

73.500,00

CAG PPM-00007/12

2 CAG PPM-00007/12

Lixiviação do Inseticida Tiametoxam e Especiação Química em
Solos sob Altas Doses de Gesso, em Áreas Cultivadas com Café

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00008/12

2 CAG PPM-00008/12

Sistemas Silvipastoris para Recuperação de Pastagens Degradadas

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00024/12

2 CAG PPM-00024/12

Obtenção de Híbridos de Milho para a Agricultura Familiar da
Região Sul de Minas Gerais

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

12.000,00
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CAG PPM-00047/12

2 CAG PPM-00047/12

Plantas Aquáticas que Serão Utilizadas como Bioindicadores e
Fitorremediadoras, com Potencial para o Desenvolvimento de um
Filtro Biológico para Metais Tóxicos

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00323/12

2 CAG PPM-00323/12

Estimativa e Modelagem do Carbono Fixado pela Raiz, Caule e
Folhas em Eucalipto

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00562/12

2 CAG PPM-00562/12

Pós-Colheita, Estudos Anatômicos e Bioquímicos em Hastes
Florais de Copo-de-Leite

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

12.000,00

CRA PPM-00121/12

2 CRA PPM-00121/12

Projeto Estrada Viva - Pesquisa, Inovação e Tecnologia Vinculados
ao Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

12.000,00

CVZ PPM-00341/12

2 CVZ PPM-00341/12

Desenvolvimento de Protocolos de Congelamento de Embriões,
Utilizando Nanopartículas de Polímeros Biodegradáveis em Peixes
Nativos

23/07/2012 22/07/2014

24.000,00

6.000,00

CAG PPM-00068/12

2 CAG PPM-00068/12

Simulação Hidrológica e Climática na Região Sul de Minas Gerais
como Função do Uso do Solo e Mudanças Climáticas

24/07/2012 23/07/2014

24.000,00

6.000,00

CAG PPM-00075/12

2 CAG PPM-00075/12

Estudos da Produção de Constituintes Voláteis de Plantas
Medicinais por Cultivo In Vitro e Ex Vitro no Sul de Minas Gerais

24/07/2012 23/07/2014

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00097/12

2 CAG PPM-00097/12

Criopreservação de Espécies Micropropagadas Nativas do Cerrado

24/07/2012 23/07/2014

24.000,00

6.000,00

CAG PPM-00405/12

2 CAG PPM-00405/12

Variação Espacial e Temporal da Umidade Associado ao Intervalo
Híbrico Ótimo em Área de Latossolo sob Cafeeiro na Região do
Alto São Francisco

24/07/2012 23/07/2014

48.000,00

12.000,00

CRA PPM-00435/12

2 CRA PPM-00435/12

Efeitos Antrópicos sobre a Biodiversidade e Funções Ecológicas de
Escarabeíneos em Florestas Tropicais

24/07/2012 23/07/2014

48.000,00

12.000,00

CVZ PPM-00227/12

2 CVZ PPM-00227/12

Interações entre Lipídios e Carboidratos no Metabolismo de
Pintado (Pseudoplatystoma Corruncans): Nitrigênomica e Saúde

24/07/2012 23/07/2014

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00067/12

2 CAG PPM-00067/12

Estratégias de Recuperação e Monitoramento de Áreas Impactadas
por Atividades de Mineração Implantação de Núcleo de Excelência
em Pesquisas sobre Fitorremediação

26/07/2012 25/07/2014

24.000,00

6.000,00

CAG PPM-00477/12

2 CAG PPM-00477/12

Variabilidade Genética para Tolerância a Termodormência em
Cultivares e Linhagens de Alface

26/07/2012 25/07/2014

48.000,00

12.000,00

CEX PPM-00178/12

2 CEX PPM-00178/12

Termodinâmica de Modelos na Rede

26/07/2012 25/07/2014

24.000,00

6.000,00

CVZ PPM-00460/12

2 CVZ PPM-00460/12

Biotecnologia da Reprodução: Avaliação de Ativadores
Metabólicos e Protetores de Membrana Adicionados ao Sêmen
Suíno Resfriado e Congelado

26/07/2012 25/07/2014

48.000,00

12.000,00
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CVZ PPM-00502/12

2 CVZ PPM-00502/12

Efeito do Consumo Alimentar Residual sobre a Digestibilidade,
Comportamento Alimentar, Perda de Nitrogênio Endógeno,
Qualidade da Carne e Emissão de Gases de Efeito Estufa

26/07/2012 25/07/2014

48.000,00

12.000,00

SHA PPM-00104/12

2 SHA PPM-00104/12

Política Pública e Responsabilidade Social Empresarial: Análise de
uma Experiência de Implementação do Selo Combustível Social em
Minas Gerais

26/07/2012 25/07/2014

48.000,00

12.000,00

SHA ACN-00021/12

2 SHA ACN-00021/12

Apoio á Criação e/ou Manutenção de Núcleo de Inovação
Tecnológica

07/08/2012 06/08/2014

153.555,11

153.555,11

CAG APQ-03197/12

2 CAG APQ-03197/12

Pesquisa e Difusão Tecnológica do Sistema de Plantio Direto na
Palha para Agricultores da Região de Lavras - MG

25/09/2012 24/09/2014

14.731,50

14.731,50

CVZ APQ-04752/10

2 CVZ APQ-04752/10

Turnover Proteico, Tipos de Fibra Muscular, Programação Fetal e
Qualidade da Carne de Bovinos de Corte em Diferentes Estágios
Fisiológicos.

05/03/2012 04/01/2015

227.692,50

113.846,25

CAG APQ-04156/10

2 CAG APQ-04156/10

Fortalecimento da Fruticultura de Clima Temperado Sul Mineira.

05/03/2012 04/03/2015

155.835,75

77.917,88

CAG APQ-04736/10

2 CAG APQ-04736/10

Sistema Automatizado de Baixo Custo Empregando
Microcontrolador na Automação de Aviários.

05/03/2012 04/03/2015

68.749,62

68.749,62

CRA APQ-03868/10

2 CRA APQ-03868/10

Estrada Viva - Núcleo de Pesquisa em Ecologia de Estradas.

05/03/2012 04/03/2015

182.190,44

91.095,22

CAG RDP-00033/10

2 CAG RDP-00033/10

Estratégias de Recuperação e Monitoramento de Áreas Impactadas
por Atividades de Mineração

17/03/2011 16/03/2015

1.570.432,27

1.046.954,84

CRA RDP-00123/10

2 CRA RDP-00123/10

Biodiversidade e Funções Ecológicas de Formigas - Bioindicação
de Impactos Ambientais e de Recuperação de Áreas Degradadas

17/03/2011 16/03/2015

120.351,71

80.234,46

CRA RDP-00136/10

2 CRA RDP-00136/10

Diversidade de Plantas e de Organismos dos Solos com Potencial
Biotecnológico e Indicadores de Impacto Ambiental em Minas
Gerais

17/03/2011 16/03/2015

1.697.979,99

1.131.986,66

CRA APQ-03147/11

2 CRA APQ-03147/11

Desenvolvimento de Índices de Integridade Biótica: Peixes de
Riachos como Indicadores de Qualidade de Água em Bacias
Hidrográficas de Empreendimentos Hidrelétricos da Cemig em
Minas Gerais

08/08/2012 07/08/2015

339.902,39

62.596,60

CAG APQ-03852/10

2 CAG APQ-03852/10

Desenvolvimento de Cultivares e de Tecnologias de Produção de
Sementes de Hortaliças para o Mercado Brasileiro

05/09/2011 04/09/2015

389.165,62

259.443,74
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Nome: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural
Contrato
Projeto
Objeto
Nº
Tipo Nº
004/2012
2
004/2012
Contratação de projeto de análise e redesenho da ARMBH
Projeto de pesquisa intitulado " Comportamento de Peixes a Jusante de
4570011334
2
4570011334
Barragens: subsídios para a conservação da ictiofauna".
009/2010
2
009/2010
Projeto "Ativos do Campo - Cacau, Café e Laranja"
Prestação de serviços com a finalidade de consolidar uma ferramenta
tecnológica para análise dos processos de regularização ambiental que
013/2010
2
013/2010
fomenta a base de dados do novo "Sistema Integrado de Gestão do Meio
Ambiente - GEOSIAM"
Execução de trabalhos relativos ao inventário das árvores de Belo
01.005955.11.24 2
01.005955.11.24
Horizonte, com fornecimento de equipamentos e softwares
081/2007
2
081/2007
Comercialização da cepa Saccharomyces cerevisiae, UFLA CA-11
Projeto: Estudo da Eficiência de Modelos de Recuperação de Áreas
074/09
2
074/09
Mineradas
Prestação de serviços relativos ao desenvolvimento de pesquisa com Banco
de Dados Geográficos e Sistema de Informação Geográfica para web como
127/2008
2
127/2008
instrumento de política, planejamento e gestão ambiental do governo do
Estado de Minas Gerais, tornando as informações acessíveis a todos os
órgãos que compõe a administração ambiental, incluindo toda sociedade.
Execução do projeto de pesquisa intitulado "Determinação do fluxo gênico
056/2009
2
056/2009
em campos de grãos e sementes de milho transgênico para definição de
isolamento desses campos"

Nome: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural
Contrato
Projeto
Objeto
Nº
Tipo Nº
Projeto "Bioecologia, Monitoramento e Controle de Formigas
022/2011
2
022/2011
Cortadeiras e Cupins em Eucaliptais"

CNPJ: 07.905127/0001-07
Vigência
Valor
Inicio
Fim
Bruto
Repassado
14/06/12 13/02/13
357.158,58
182.773,53
16/12/08

15/12/12

1.771.046,00

1.771.046,00

01/03/10

28/02/13

1.008.285,00

1.008.285,00

05/05/10

04/11/13

7.974.518,00

4.161.387,44

27/01/11

26/07/13

3.411.200,00

1.193.920,00

27/12/07

26/12/12

45.000,00

45.000,00

01/08/09

31/07/14

286.534,45

0,00

28/11/08

27/11/13

7.043.869,50

5.527.012,50

26/11/09

25/11/12

302.898,11

302.898,11

CNPJ: 07.905127/0001-07
Vigência
Valor
Inicio
Fim
Bruto
Repassado
22/12/11

21/12/16

100.165,71

44.000,00

003/2012

2

003/2012

Projeto "Bioecologia, Monitoramento e Controle de Formigas
Cortadeiras e Cupins em Eucaliptais"

02/02/12

01/02/17

113.696,16

25.383,54

002/2012

2

002/2012

Projeto "Bioecologia, Monitoramento e Controle de Formigas
Cortadeiras e Cupins em Eucaliptais"

30/01/12

29/01/16

93.230,74

30.129,46
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015/2012
042/2009

047/2012

178/2006

2
2

2

2

015/2012

Projeto "Métodos Alternativos para Armazenamento de Cafés
Especiais"

11/04/12

10/04/14

24.111,00

24.111,00

042/2009

Projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico "GT203 Desenvolvimento de Metodologia de deterinação de Vazão
Ecológica por indicadores (Componente Ictiofauna)"

10/07/09

09/08/12

181.073,82

181.073,82

047/2012

Projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico "GT344 Modelos de recuperação, sustentabilidade e fixação de carbono das
matas ciliares das margens dos reservatórios"

15/07/12

14/07/16

1.173.105,56

0,00

178/2006

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico "GT455 Desenvolvimento de tecnologia aplicada à manutenção do estoque
pesqueiro de populações nativas de espécies migradoras na região de
influência da UHE Três Marias: estudo genético e de migrações
reprodutivas

01/10/12

30/09/16

2.094.282,75

695.816,63

Projeto: Desenvolvimento de índices de integridade biótica: Peixes
de riachos como indicadores de qualidade de água em bacias
CRA APQ 03147/11 hidrográficas de empreendimentos hidrelétricos da Cemig em Minas
Gerais

08/08/12

07/08/15

339.902,39

59.751,30

CRA APQ 03147/11

2

119/2012

2

119/2012

Projeto "Produção de painéis/compósitos lignocelulósicos a partir de
resíduos fibrosos da indústria de celulose"

11/09/12

10/09/14

90.400,00

0,00

021/2012

2

021/2012

Concluir estudos e pesquisas com objetivo de avaliar o desempenho
mercadológico e de fabricação da CEPAS.

18/02/11

17/02/13

137.049,17

137.049,17

005/2011

2

005/2011

Projeto: Obtenção de embriogênese somática a partir de embriões
zigóticos em dendê (Elaeis guineensis Jacq.), visando a
transformação genética.

04/03/11

03/03/13

112.960,00

56.480,00

001/2010
158/2007

2
2

001/2010
158/2007

08/01/10
27/11/07

07/01/13
30/11/12

769.399,68
425.289,00

769.399,68
425.289,00

2091010200509

2

2091010200509

21/09/09

31/12/12

1.361.742,82

1.361.742,82

26/09/12

25/09/15

105.000,00

0,00

022/2012

2

022/2012

Viabilizar funcionamento da Editora UFLA
Diversos subprojetos
Saneamento ambiental, nos municípios da área de abrangência da
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável SUPRAM Sul
Execução projeto "Métodos alternativos para seleção de materiais
genéticos de eucalipto resistentes à Ceratocystis fimbriata,
Chrysoporthe cubensis, Teratosphaeria nubilosa, Cylindrocladium
pteridis e Puccinia psidii"
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01.10.0724.00

2

01.10.0724.00

Projeto Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em
Aquicultura da UFLA

21/12/10

20/12/13

1.062.005,74

1.062.005,74

01.10.0791.00

2

01.10.0791.00

Biodiesel: fator de interação e cooperação acadêmica dos ensinos
superior e médio em Minas Gerais

30/12/10

30/12/13

920.964,51

686.662,26

01.09.0312.00

2

01.09.0312.00

Projeto Plano de desenvolvimento institucional da Infraestrutura de
pesquisa da UFLA

13/08/09

19/08/13

3.744.050,00

3.744.050,00

01.10.0737.00

2

01.10.0737.00

Plano de desenvolvimento institucional da infraestrutura de pesquisa
da UFLA

15/12/10

15/12/13

1.562.653,00

1.562.653,00

01.12.0037.00

2

01.12.0037.00

Plano de desenvolvimento institucional da infraestrutura de pesquisa
da UFLA

09/02/12

08/02/15

2.745.159,00

1.732.110,00

Projeto de P&D intitulado "Preparação de precursores carbonáceos
para catalisadores de HCC: impregnação de goethita em carvão
ativado".

09/06/09

28/11/12

240.056,00

240.056,00

14/09/11

13/09/14

133.797,25

133.797,25

Projeto de desenvolvimento e pesquisa utilizando técnicas de
sensoriamento remoto com geração de banco de informações
geográficas e georeferenciadas.

25/06/08

31/12/12

5.808.950,59

2.676.191,24

0050.0047362.08.9

018/2011

2

2

0050.0047362.08.9

018/2011

Projeto "Avaliação Técnica e Econômica de Secagem Mecânica com
Tempo Reduzido e seu Impacto na Qualidade do Café Arábica"

2101010402208

2

2101010402208

001/2012

2

001/2012

Projeto "Consultoria Técnica nas Áreas de Melhoramento de Plantas
e Tecnologia de Sementes

13/01/12

12/02/14

186.708,07

120.000,00

026/2012

2

026/2012

Execução do projeto de pesquisa intitulado "Diagnose da Qualidade
do Café"

26/11/12

25/11/14

54.720,00

0,00

019/2012

2

019/2012

Projeto "Desenvolvimento e Avaliação do potencial de uso agrícola
da fluorita com óxido de silício, derivado da fabricação de
fertilizantes fosfatados - Agrosica"

06/08/12

05/10/14

399.958,46

199.958,46

020/2012

2

020/2012

Projeto "Elementos terras raras (ETRs) em fertilizantes e efeitos nas
plantas"

06/08/12

05/10/14

1.368.498,67

368.498,67
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016/2007

2

016/2007

Estabelecer um programa de cooperação e intercâmbio técnico e
científico a ser realizado entre a UFLA e a VMFL, com
interveniência da Fundecc, cujo objetivo é o de promover a
otimização da produção do carvão de Eucalyptus para uso
siderúrgico com foco na melhoria de rendimento da conversão
madeira/carvão, maior produtividade dos fornos e melhor qualidade
físico-química do termoredutor, por meio de estudos de pesquisa e
desenvolvimento divididos em 4 blocos:...

013/2008

2

013/2008

Elaboração da proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico do
Estado do Espírito Santo...

19/10/07

02/08/15

2.584.176,68

26/11/08

03/08/12

2.283.601,84

1.958.454,68

2.283.601,84
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14.

Anexos

14.1

Anexo I – Programa de Internacionalização da UFLA
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Programa de internacionalização da
Universidade Federal de Lavras
Introdução
O objetivo do presente documento é apresentar a proposta do “Programa de
internacionalização da Universidade Federal de Lavras”. Esse programa propõe um conjunto de
políticas, ações e metas que permitirão a UFLA elevar seu grau de internacionalização, bem como
desenvolver novos processos de mensuração e acompanhamento do capital intelectual da
instituição.
A internacionalização das universidades públicas brasileiras é um tema de extrema
relevância na agenda de desenvolvimento e de posicionamento do Brasil no cenário global. Além de
propiciar uma formação mais adequada para os cidadãos, uma universidade internacionalizada se
torna um polo de desenvolvimento para o país, capaz de atrair intelectuais e estudantes de outras
partes do mundo, de ampliar a influência cultural no exterior (o chamado “soft power” de um país),
aglutinar capitais em torno de novas tecnologias e estimular um ambiente de verdadeira inovação.
Além de ser um processo de elevação de competências, a internacionalização das
universidades é um processo de competição, uma vez que os sistemas acadêmicos dos países mais
desenvolvidos do mundo, bem como das potencias emergentes, estão em constante processo de
melhoria e associados às estratégias nacionais de manutenção e expansão de influência no contexto
global. Assim, países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Canadá, Japão e Suíça possuem
historicamente as universidades consideradas de maior influência mundial. Apesar da liderança
inquestionável desses países, nas últimas décadas diversos outros têm conseguido induzir uma boa
mobilidade de suas instituições acadêmicas e aumento da sua referência mundial, como a Espanha,
China, Índia, Coréia do Sul, Austrália e Cingapura.
Já na América Latina a internacionalização do sistema acadêmico tem sido tímida, o que
praticamente exclui a região de ter universidades de renome internacional e que figurem nos
rankings de competitividade e relevância globais. Tal situação não é homogênea na região, de modo
que países como o Brasil, Chile e México apresentam melhorias nesse sentido. Atualmente o Brasil
vem sendo considerado o país da América Latina com a maior internacionalização de seu sistema
acadêmico superior, com destaque para algumas universidades que figuram em rankings mundiais
como a Universidade de São Paulo, Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais e
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contudo, considerando o posicionamento atual do Brasil
como quinta economia mundial e comparando com países do grupo Brics (Brasil, Rússia, China e
Índia), fica patente a necessidade de mudança de paradigmas na gestão das universidades brasileiras
rumo à internacionalização.
As universidades brasileiras, em sua grande maioria, foram concebidas em um modelo de
gestão acadêmica similar ao modelo francês, baseado em instituições públicas, com grande grau de
autonomia administrativa e acadêmica, mas com pouca autonomia na gestão financeira e na
capacidade de atrair e utilizar de maneira eficiente recursos da iniciativa privada. Isso se contrasta
ao modelo anglo-saxão, baseado em universidades com autonomia de gestão financeira e, portanto,
com maior capacidade de tomadas de decisão, fixação recursos humanos destacados e de geração de
um ambiente de inovação. Com o advento no país de um sistema federal de fomento à ciência e
tecnologia, baseado nas ações de agências como o CNPq, CAPES e FINEP, as universidades
públicas brasileiras passaram a contar com recursos financeiros captados em grande parte pelos
próprios docentes, que induziu o aumento da qualidade da produção científica e tecnológica
aproximando mais o sistema acadêmico do país ao modelo anglo-saxão. Contudo, para a evolução
desse modelo se faz necessário que as gestões administrativas de cada universidade pública
avancem na implementação de políticas internas que permitam alavancar a internacionalização, por
meio do estabelecimento de um ambiente institucional propício e que tenha como foco o aumento
da competitividade com outras universidades que figuram como referência no cenário mundial.
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A UFLA já adota de longa data mecanismos institucionais de interação com o mundo. As
parcerias são formalizadas por meio de acordos, convênios, termos e protocolos de intenções, que
constituem uma forma de a Universidade desenvolver projetos de amplo alcance, contribuindo para
o desenvolvimento científico, tecnológico, do ensino e da extensão universitária.
Buscando intensificar e coordenar as ações internacionais, no ano 2000, a UFLA criou o
Escritório de Assuntos Internacionais, que em 2009 deu origem à Diretoria de Relações
Internacionais (DRI), órgão ligado diretamente à Reitoria e responsável por organizar e incentivar o
processo de internacionalização, cada vez mais vital para a excelência do ensino, pesquisa e
extensão. Desde então, o número de convênios e acordos de cooperação e intercâmbios acadêmicocientíficos internacionais tem crescido.
Nos últimos quatro anos, a Direção Executiva da UFLA aportou recursos financeiros para
fomentar as atividades de internacionalização, incluindo aqueles destinados ao custeio de diárias e
passagens. Além disso, foram criados mecanismos acadêmicos que facilitaram o reconhecimento de
créditos e outras atividades realizadas no exterior, como a criação das disciplinas de Estágio
Internacional, na graduação, e de Atividade Acadêmica Internacional, na Pós-Graduação.
Outro fator de destaque na instituição é a formação de seu corpo docente. O avanço que
tem ocorrido nos indicadores de ciência, tecnologia e inovação e no ensino em níveis de graduação
e de pós-graduação se deve ao investimento da Instituição em um corpo docente que é altamente
qualificado, composto por 498 professores, dos quais 90% possuem doutorado e 10% mestrado,
sendo 100% com dedicação exclusiva e com elevado índice de produção científica. Possuir um
corpo docente altamente qualificado é fator fundamental para que se ocorra um processo de
internacionalização da Instituição.
Apesar de possuir grande destaque na área de ensino e pesquisa, a UFLA ainda não
aparece ranqueada em algumas avaliações internacionais como da Times Higher Education e em
outras não ocupa posições de destaque como na Quaquarelli Seimons – QS e na brasileira
RUF/Folha de São Paulo- Ranking Universitário Folha, em função da pouca visibilidade da
instituição perante a população. Para melhorar essa visibilidade, nacional e mundialmente, é
fundamental que se tenham estratégias direcionadas a melhoria da imagem e comunicação da
Instituição.
Pelos resultados apresentados pela UFLA nos rankings em relação à reputação, observa-se
a total falta de visibilidade global da Instituição perante pesquisadores e empregadores. Em relação
à visibilidade da UFLA na WEB, a situação não é muito diferente.
Na avaliação divulgada em 2012, a UFLA ficou classificada em 1.419, num total de 19.402
instituições avaliadas. Entre as universidades da América Latina, a UFLA ficou classificada em 92º
lugar e entre as universidades brasileiras ficou classificada em 41º lugar. Essa classificação resultou
no posicionamento 87º no ranking QS.
Já no Ranking Universitário Folha – RUF/Folha de São Paulo a UFLA ficou classificada
em 30º lugar entre todas as Universidades do Brasil.
Com a realização de trabalhos específicos visando à melhoria na divulgação da instituição,
pretende-se aumentar a visibilidade da UFLA perante a sociedade mundial e, consequentemente,
melhorar o posicionamento nos rankings de avaliação das instituições de ensino e pesquisa.
Outro fator determinante para avançarmos no processo de internacionalização é o
estabelecimento de ações voltadas para tornar rotineiro o uso da língua inglesa em aulas de
graduação, pós-graduação, eventos técnico-científicos e culturais. Atualmente, na UFLA, o idioma
é pouco utilizado no meio acadêmico, o que restringe a cooperação e interação com pesquisadores
estrangeiros.
Assim, o Programa de Internacionalização da Universidade Federal de Lavras estabelece um
conjunto de metas e ações a serem executadas pela instituição, nos próximos 15 anos, que permitam
aumentar a competitividade acadêmica em diferentes eixos (ambiente educacional bilíngue;
produção científica e tecnológica internacionalizada; visibilidade internacional e cooperação
internalizada) e inserir a universidade nos principais rankings de excelência internacional.
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Objetivos e eixos de ação do programa
O desafio central do Programa de Internacionalização é estabelecer o uso do idioma inglês
como rotina no campus da UFLA. Isso se faz necessário porque, historicamente, a instrumentação
na língua inglesa tem sido o maior entrave para que as universidades brasileiras alcancem um
elevado grau de internacionalização. Diversos países desenvolvidos, cujo idioma nativo não é o
inglês (por exemplo, Alemanha, Suécia, Noruega, Holanda e França), conseguiram imprimir em
suas universidades o uso corrente da língua inglesa, de forma complementar aos seus idiomas
oficiais, o que gerou o ambiente propício para uma internacionalização consistente e duradoura.
Isso representa uma mudança de paradigmas no processo internacionalização das nossas
universidades, que são baseados tradicionalmente em ações como o estímulo de envio de estudantes
para estágios ou cursos no exterior, realização de acordos de cooperação com universidades
internacionais alvo, estímulo ao intercâmbio entre pesquisadores, dentre outras. É claro que todas
essas ações refletem positivamente no processo de internacionalização, mas com uma velocidade
aquém dos desafios impostos pela cinética de evolução do sistema acadêmico mundial. Assim, o
Programa de Internacionalização proposto pela UFLA representa um redirecionamento de políticas
da instituição, bem como a concepção de diversas novas políticas que, em conjunto, serão capazes
de alcançar o objetivo proposto.
Para tal, a proposta está organizada em quatro eixos temáticos (figura 1): desenvolvimento
de ambiente institucional bilíngue; cooperação internacional baseada na produção científica
qualificada (artigos, patentes etc.) em parceria entre grupos de pesquisa da UFLA e grupos de
pesquisa de universidades estrangeiras alvo; elevação e diversificação (por áreas de conhecimento)
da produção científica internacional da instituição e; aumento da visibilidade internacional da
universidade, por meio de diversas ações de inserção no ambiente acadêmico de referência mundial.
A seguir são apresentados os pressupostos de cada um desses eixos.

Figura 1: Eixos temáticos do Programa de Internacionalização da UFLA

Eixo 1 – Ambiente Educacional Bilíngue
As ações e metas a serem desenvolvidas nesse eixo contemplam o estabelecimento de um
centro de idiomas na UFLA capaz de qualificar em inglês um grande número de alunos, técnicos e
docentes, bem como qualificar e apoiar estudantes e professores visitantes estrangeiros na
instrumentação do português. Com a expansão promovida pelo projeto REUNI, a UFLA contratou
cinco professores com formação em ensino da língua inglesa, que atuarão diretamente nas
atividades do centro de idiomas. O centro será responsável também pelo suporte à organização dos
setores administrativos da universidade, principalmente aqueles com interface direta com estudantes
e professores, no fornecimento de serviços e informações em língua inglesa. Ainda, o centro irá
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atuar na preparação de estudantes de graduação e da pós-graduação da UFLA para realização dos
intercâmbios internacionais. A seguir são apresentadas as diversas ações e metas desse eixo
temático.
Meta 1: Promover o acesso ao estudo do idioma inglês para um terço da comunidade
universitária.
Ações:
a) Criação de um centro de Idiomas com conceitos modernos, estruturado com tecnologias de
ponta e metodologias avançadas para o processo ensino-aprendizagem de língua estrangeira
(inglês para os brasileiros e português para os estrangeiros num primeiro momento e,
futuramente, o espanhol e/ou outras línguas). Esse centro será implementado nas seguintes
etapas:
 Elaboração do projeto para construção do centro de idiomas com, no mínimo, quatro
laboratórios de idiomas objetivando atender à capacitação de, no mínimo, 1/3 dos membros
da comunidade universitária da UFLA em quatro anos, o que significa 5500 pessoas;
 Construção do centro de Idiomas até final de 2013;
 Aquisição de equipamentos, mobiliários e consumíveis necessários para a utilização de
tecnologias e metodologias avançadas para o processo ensino-aprendizagem de língua
estrangeira;
 Normatização do funcionamento do Centro de Idiomas de modo a oferecer cursos, nos
primeiros dois anos, para 1/6 da comunidade universitária e, nos dois anos seguintes, para
mais 1/6, totalizando 2750 pessoas a cada 2 anos.
b) Contratação de docentes para ministração sistemática e continuada de cursos de inglês inclusive
os preparatórios para testes de proficiência, como TOEFL, IELTS, dentre outros;
c) Criação de um programa de bolsas institucionais para estudantes, visando dar apoio aos
docentes na oferta dos cursos de inglês, apoio administrativo no centro de idiomas e apoio aos
docentes da UFLA interessados em ministrar disciplinas eletivas em língua inglesa;
d) Estabelecer um programa de cursos de verão, em modelo de imersão, para a comunidade
universitária, aproveitando os intervalos formais de atividades acadêmicas (período de férias de
julho e janeiro/fevereiro);
e) Estabelecer um programa de cursos de curta duração de inglês instrumental (leitura e redação
de artigos científicos), visando à publicação internacional e à apresentação de pôsteres e
trabalhos orais em eventos;
f) Estabelecer um programa de cursos de inglês na modalidade EAD;
Meta 2: Incentivar o uso do idioma inglês e espanhol nas disciplinas dos cursos de Graduação
e Pós-graduação, na modalidade presencial e a distância. Nos cursos de graduação o uso
desses idiomas será feito inicialmente em disciplinas eletivas, para posterior possibilidade de
extensão para algumas disciplinas obrigatórias, de acordo com aprovação prévia pelos
colegiados de curso. Para os cursos de pós-graduação qualquer disciplina poderá utilizar esse
recurso.
Ações:
a) Ampliar a aquisição de acervo bibliográfico em inglês e espanhol;
b) Aumentar o uso de literatura de língua inglesa e espanhola nas aulas de graduação e pósgraduação;
c) Regimentar e estimular o oferecimento, na graduação, de disciplinas eletivas em inglês e
espanhol e, na pós-graduação, de disciplinas obrigatórias;
d) Propiciar a participação de professores/pesquisadores estrangeiros a ministrarem aulas nas
disciplinas de graduação e pós-graduação por meio de videoconferência. Nesse contexto
professores estrangeiros participantes da ação de incentivo ao professor visitante (ver eixo
“Cooperação Internacional”) deverão ministrar o mínimo de uma disciplina de pós-graduação
em língua inglesa.
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Meta 3: Ofertar Programas de Pós-Graduação em inglês
Ação:
a) Criar um programa piloto de pós-graduação multidisciplinar ofertado no idioma inglês
(disciplinas, dissertação/teste, defesa, dentre outras atividades) em parceria ou não com
instituições estrangeiras.
Meta 4: Propiciar o emprego do Idioma inglês e/ou outros idiomas regularmente na rotina e
eventos realizados no campus da UFLA (graduação e pós-graduação)
Ações:
a) Realizar cursos internacionais de curta duração capazes de atrair público estrangeiro (apoio
institucional);
b) Estabelecer modalidade de apresentação oral e pôster em inglês nos congressos de Iniciação
Científica e Pós-graduação da UFLA;
c) Estabelecer, na Biblioteca da UFLA, um espaço para a interação de estudantes estrangeiros e
estudantes brasileiros, com estrutura para acesso a canais de TV internacionais de conteúdo
educativo/informativo, acesso à versão online dos principais jornais mundiais, etc.
d) Estabelecer como atribuição de cada professor, discente de graduação ou de pós-graduação que
desenvolve parte de seus estudos ou pesquisa no exterior que divulgue as oportunidades na
UFLA de forma a atrair estrangeiros para atividades no campus, por meio de materiais
preparados pela Diretoria de Relações Internacionais;
e) Apoiar a realização de eventos internacionais na UFLA, nos quais o único idioma falado deverá
ser o inglês.
Eixo 2 – Cooperação Internacional
A cooperação internacional da UFLA tem sido marcada pelo aumento do número de
acordos de cooperação com diferentes universidades no mundo, bem como pelo envio de docentes e
alunos de pós-graduação para atividades no exterior. Contudo, o grau de internacionalização da
UFLA, medido por indicadores internacionais, como o índice de cooperação do Scimago (ver
detalhes no tópico 4 – indicadores de internacionalização), mostra que a instituição apresenta um
processo tímido nesse campo, mesmo quando comparado a algumas universidades brasileiras com
maior tradição e capacidade de atração de parceiros internacionais, como a USP e UFMG. Assim,
torna-se necessária a implantação de políticas específicas capazes de atrair docentes estrangeiros
com elevada produção científica para atuação e cooperação na UFLA.
De modo geral, todas as ações previstas nos diferentes eixos desse projeto contribuirão
para a melhoria da cooperação internacional da UFLA. Nesse eixo são apresentadas somente as
metas específicas que atuarão diretamente no aumento da cooperação internacional.
Meta 1: Aumentar o número de professores visitantes estrangeiros na UFLA, provenientes de
países de língua inglesa, ou fluentes nesse idioma, com foco na América do Norte (Estados
Unidos e Canadá), Europa e Oceania.
Ações:
a) Estruturar um alojamento para docentes visitantes estrangeiros, no modelo de apartamentos
funcionais de pequeno porte, dentro do campus da UFLA, como forma de facilitar a estadia
desses docentes durante o período de cooperação;
b) Estabelecer um programa de incentivo à fixação temporária de docentes estrangeiros, por meio
das seguintes atividades:
 Implementação de um sistema de concessão de recursos para pesquisa (como um “grant”),
no valor de R$ 50.000,00 para cada laboratório da instituição que irá receber o professor
visitante, de modo a estimular os docentes da UFLA a firmarem parcerias internacionais;

148

 Fornecimento a cada docente visitante de uma bolsa para aluno de graduação de sua
instituição de origem, no valor de USD$ 350,00 com objetivo de atrelar a vinda do professor
visitante à vinda de um aluno para intercâmbio.
Meta 2: Regulamentar, junto a Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
novos procedimentos para efetivação da participação dos estudantes da UFLA no exterior e
de estudantes estrangeiros na UFLA.
Ações:
a) Estabelecer procedimento simplificado de matrícula de alunos estrangeiros na UFLA;
b) Criar novos programas de dupla titulação no âmbito da Universidade e incentivar os existentes;
c) Estabelecer parcerias com universidades estrangeiras, dando acesso ao aluno da UFLA a cursar,
via videoconferência (ou web conferência), disciplinas em inglês ministradas naquelas
universidades (o mesmo para universidades com disciplinas em língua espanhola),
principalmente no âmbito do MERCOSUL.

Eixo 3 – Produção Científica e Tecnológica Internacionalizada
A Universidade Federal de Lavras vem apresentando um crescimento anual de mais de
20% na produção de artigos em periódicos indexados internacionalmente, o que reflete na melhoria
do ambiente acadêmico para a pesquisa, bem como a evolução da classificação dos programas de
pós-graduação pela CAPES. Apesar da evolução observada, a produção científica da UFLA ainda é
escassa em periódicos de alta relevância internacional (medido pelo seu fator de impacto) e pouco
internacionalizada, em termos de coautoria de artigos com pesquisadores ou equipes de pesquisa de
universidades estrangeiras.
A produção tecnológica da UFLA progrediu rapidamente nos últimos anos, materializado
pelo número de pedidos de patente em análise pelo Instituto Nacional de Proteção Intelectual (67).
Contudo, a produção tecnológica via cooperação internacional é incipiente, o que se traduz ainda
pela baixa quantidade de patentes com registro internacional.
As metas para esse eixo têm como objetivo ampliar a produção científica e tecnológica
internacional da UFLA, bem como a sua inserção mundial.
Meta 1: Aumentar a publicação científica internacionalizada e competitiva, multidisciplinar e
capaz de atingir periódicos de alto impacto.
Ações:
a) Implantar o programa de estímulo à publicação de alto impacto científico, com as seguintes
características:
 Foco para publicação em periódicos internacionais classificados como A1 e A2 (de acordo
com os critérios do Qualis/CAPES), para cada área de conhecimento;
 Estabelecimento de um “grant”, no valor de U$ 1500,00, a cada dois artigos A1 publicados
por docente autor principal (autor para correspondência). Esse recurso será destinado
exclusivamente para subsídio à participação do docente ou aluno coautor, em congresso
internacional relacionado à área de conhecimento.
 Estabelecimento de um “grant”, no valor de US 750,00, a cada dois artigos A2 publicados
por docente. Esse recurso será destinado exclusivamente para subsídio à participação do
docente ou aluno coautor, em congresso internacional relacionado à área de conhecimento.
 Cada artigo publicado só terá um docente considerado, sendo este o “autor para a
correspondência”. O programa terá também um teto de quatro “grants” por docente/ano.
b) Ampliar o suporte de serviços de correção, tradução e revisão idiomática de artigos, nos moldes
atuais da PRPG, estendendo-se a possibilidade a todos os docentes;
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Meta 2: Aumentar a articulação interna entre grupos de pesquisa consolidados e com
experiência internacional com grupos emergentes;
Ações:
a) Induzir a saída de docentes para estágios, visitas técnicas e missões de curta/média duração
sempre vinculados a produtos como artigos, capítulos de livros, parcerias, intercâmbio, dentre
outros;
b) Lançar quatro editais internos para apoio à realização de pesquisas em projetos de cooperação
internacional (considerando as instituições estrangeiras de países alvo definidos no escopo do
Programa de Internacionalização);
c) Montar um escritório de assessoria jurídica internacional, junto à DRI, com pelo menos um
advogado especializado em direito internacional e uma secretária.
d) Enviar 12 missões de curta duração, composta por docentes da UFLA, às universidades
estrangeiras alvo, relevantes em linhas de pesquisa estratégicas para a pesquisa na UFLA. Essas
missões deverão estabelecer o foco de cooperação e subsidiar a articulação interna necessária
ao estabelecimento da cooperação.
Eixo 4 – Visibilidade Internacional
A visibilidade de uma instituição de ensino superior no cenário internacional se deve,
tradicionalmente, à reputação, à qualidade acadêmica e ao capital intelectual estabelecido. Contudo,
com o advento da comunicação facilitada pelo uso da internet, as universidades de maior relevância
no mundo passaram a usar seus domínios de internet como verdadeiros portais de acesso ao
conhecimento, de fornecimento de serviços e de disponibilização de conteúdos em larga escala,
embasados na qualidade científica da instituição. Assim, a visibilidade é tanto uma consequência da
qualidade, como também um fator que retroalimenta e causa maior visibilidade. O marketing
institucional também gera oportunidades para a captação de recursos junto à iniciativa privada e o
desenvolvimento de um verdadeiro ambiente de inovação e geração de novos conhecimentos.
Nesse eixo são propostas diversas ações para a melhoria da visibilidade internacional, que
terão impacto direto em todo o Programa de Internacionalização da UFLA.
Meta 1. Melhoria do conteúdo disponibilizado nas páginas das Pró-Reitorias, departamentos e
setores buscando inserir mais materiais na rede como de aulas, dissertações, teses e trabalhos.
Ações:
a) Criar bibliotecas digitais para os programas de pós-graduação e colegiados de curso;
b) Desenvolver um sistema locado na Pró-Reitoria de Pesquisa para a preparação, disponibilização,
disseminação e avaliação da produção científica;
c) Disponibilizar e-books gratuitos dos textos acadêmicos, boletins, relatórios técnicos publicados
pela editora UFLA;
d) Produzir, disponibilizar e disseminar vídeo-aulas das disciplinas dos cursos à distância e
presenciais;
e) Liberar o acesso público ao conteúdo dos ambientes virtuais de aprendizado da UFLA utilizados
no ensino de graduação e pós-graduação denominados Aprender e Avançar;
f) Disponibilizar os vídeos institucionais e matérias da TV Universitária da UFLA num servidor de
mídia no portal UFLA;
g) Integrar a pagina web UFLA às redes sociais (twitter, facebook, linkedin, orkut, etc.);
h) Indexar artigos, teses, resumos e relatórios técnicos no Google Acadêmico.
Meta 2. Aumentar a acessibilidade do portal UFLA e sites das Pró-Reitorias e departamentos
Ações:
a) Adequar as diretrizes gerais e internacionais de acessibilidade para conteúdo web (WCAG) da
W3C;
b) Desenvolver interfaces para dispositivos móveis e smartphones, tornando as páginas mais fáceis
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de serem visualizadas ou utilizadas por deficientes físicos e, também, acessíveis por meio de
celular.
Meta 3. Reestruturação nos domínios das páginas internas dos departamentos, aumento do
PageRank e otimização dos sites para os mecanismos de busca (SEO – Search Engine
Optimization)
Ações:
a) Contratar cursos de capacitação em otimização de sites (SEO) para web designers,
programadores e web;
b) Otimizar internamente os fatores relacionados às páginas institucionais, como URL, título,
conteúdo, tempo de carregamento, Heading Tags, Meta Keywords, Image Tags, palavras chaves,
dentre outros;
c) Adquirir ferramenta SEO (Majestic), para identificar e analisar as webmétricas relevantes para
aumentarmos o número de backlinks, PageRank, páginas indexadas nos principais motores de
busca (Google, Bing, Yahoo e outros motores de busca, etc.) do portal UFLA;
d) Contratar consultoria em web marketing e Webanalytics para identificar as métricas relevantes
para melhoria do PageRank das páginas institucionais da UFLA nos motores de busca,
especificamente no Google. O PageRank é a forma que o Google usa para atribuir um valor
discreto, que pode variar de 0 a 10, para medir a popularidade de uma página web. É baseado na
quantidade e na qualidade dos links que outros sites apontam para a página da UFLA. Hoje
nosso PageRank atual é de 7/10, vide http://www.prchecker.info/check_page_rank.php
e) Redirecionar os domínios dos departamentos e Pró-Reitorias para o portal da UFLA, de maneira
que as informações se concentrem em apenas um domínio online único (UFLA.BR);
f) Capacitar web designers e programadores da UFLA em webanalytics e webtrends;
g) Definir o padrão de comportamento e interação do usuário com os portais institucionais, para
encontrar tendências sobre sites e conteúdos mais acessados, índice de penetração do portal
UFLA na comunidade científica internacional.
Meta 4: Construir a página web da UFLA em inglês e espanhol, com informações específicas
de interesse do público que estrangeiro, que seja fácil de navegar e visualmente atrativa.
Ações:
a) Reestruturar a página da UFLA em versões inglês, espanhol e francês;
b) Incluir informações que sejam de interesse do público estrangeiro, com links específicos para
esse público;
c) Estruturar layout que proporcione aos visitantes uma visão clara da instituição;
d) Contratar empresa especializada em web design;
e) Contratar uma empresa de programação de software para desenvolvimento de um novo
portal/sitio da UFLA com adaptações para abrigar sítios em outros idiomas, acessibilidade dentre
outras funcionalidades.
Meta 5: Padronizar informações institucionais e layout que deverão ser utilizados em banners
de apresentação de trabalhos em eventos internacionais
Ações:
a) Criar e divulgar um modelo padrão com logomarca e informações institucionais para
disponibilização da comunidade acadêmica;
Meta 6: Desenvolver um “Guia de Orientação para Estudantes Estrangeiros” contendo
informações básicas e essenciais da cidade de Lavras e da Universidade Federal de Lavras,
além de aspectos legais (tipos de vistos, leis, costumes etc.).
Ações:
a) Publicar um “Guia de Orientação para Estudantes Estrangeiros”, em língua inglesa e
espanhola, contendo as seguintes informações:
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Construir um mapa do campus, com hiperlink para informações dos departamentos e setores
da UFLA e direcionamento para as respectivas páginas web.
Criar uma lista de telefones úteis e emergências;
Apresentar o mapa da cidade de Lavras;
Aperfeiçoar o mapa institucional para inclusão no Guia;
Incluir Informações básicas edafoclimáticas;
Apresentar a estrutura da cidade de Lavras com informações básicas (hotel, restaurante,
hospitais, farmácias, transporte, posto policial, agências bancárias, laser ...);
Apresentar a estrutura do campus com informações básicas;
Apresentar procedimentos em relação à moradia, alimentação, atendimento médico, do
funcionamento da estrutura administrativa e acadêmica da instituição (biblioteca, Diretoria
de Registro e Controle Acadêmico - DRCA, Diretoria de Relações Internacionais - DRI,
Associações Acadêmicas, Centro de Integração Universitária - CIUNI, Central de Cópias,
dentre outros);
Conter informações sobre os programas de auxílio aos estudantes estrangeiros;
Conter informações de procedimentos legais;
Divulgação calendário de eventos periódicos.

Meta 7: Produzir um vídeo institucional em inglês e espanhol.
Ações:
a) Desenvolver um vídeo institucional que tenha informações de interesse do público estrangeiro e
que dê uma visão clara da instituição. Esse vídeo será disponibilizado na página da Ufla, bem
como utilizado nos eventos internacionais sediados pela instituição.
Meta 8: Produzir vídeo-aulas e material interativo de aulas para divulgação/disponibilização
na Internet
Ações:
a) Incentivar docentes a produzirem vídeo-aulas e material interativo de aulas;
b) Elaborar Edital para convocação de professores interessados em desenvolver vídeo-aulas e/ou
material interativo relacionadas a suas disciplinas em idiomas diversos.
Meta 9: Elaborar folders de divulgação da Instituição em língua inglesa e espanhola.
Ações:
a) Elaborar folder com informações gerais da instituição;
b) Elaborar folder com informações específicas da pós-graduação;
c) Elaborar folder com informações específicas da graduação;
d) Elaborar folder com informações específicas da pesquisa;
e) Elaborar folder com informações especificadas da DRI.
Meta 10: Inserção de propagandas da UFLA em mídias internacionais
Ações:
a) Avaliar e definir os alvos para a propaganda internacional da instituição, com foco no potencial
de captação de alunos e professores visitantes estrangeiros oriundos de países alvo;
b) Participação da instituição em feiras internacionais de intercâmbio acadêmico nos Estados
Unidos, Canadá e Europa.
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Indicadores de Internacionalização para o Programa da UFLA
A eficácia e a efetividades das ações de internacionalização da UFLA serão mensuradas
por uma série de indicadores administrativos (indicadores de acompanhamento), bem como por
indicadores matemáticos que permitem comparar diretamente a evolução da internacionalização da
UFLA com outras universidades alvo, nacionais e estrangeiras.
Diversos sistemas de avaliação e ranqueamento de universidades e instituições de pesquisa
têm sido elaborados e aplicados, como o Times Higher Education, o Quaquarelli Seimons e o
ranqueador brasileiro denominado RUF - Ranking Universitário Folha. Cada um desses sistemas
usa metodologias distintas, bem como fontes de dados (inputs) variados. Essa característica
ocasiona diferenças na classificação de várias universidades e um debate intenso sobre quais são os
melhores indicadores para se mensurar a qualidade acadêmica de uma instituição, a qualidade da
pesquisa, o valor da produção tecnológica e o grau de internacionalização alcançado.
A prática de comparação de organismos envolvidos com pesquisa e/ou ensino é chamada
atualmente de “cientometria” e, como uma ciência nova, ainda precisa de grandes evoluções até que
realmente se alcance a capacidade de comparação do capital intelectual entre as instituições.
Nesse sentido, uma das maiores inovações recentes na cientometria são o conjunto de
indicadores construídos pelo grupo Scimago (www.scimagoir.com), que coordena o “SCImago
Journal & Country Rank”. Esses indicadores são elaborados a partir de dados brutos de produção
científica internacional de cada instituição de ensino superior e de pesquisa no mundo (são mais de
4000 entidades avaliadas), obtidos por meio da base de dados Scopus, da Editora Elsevier. Portanto,
os indicadores avaliam não somente o montante de artigos produzidos, mas também o seu impacto
científico associado, a relevância de cada publicação por área de conhecimento, o grau de
participação de colaboradores internacionais, a capacidade proporcional de cada instituição em
publicar artigos em diferentes áreas de conhecimento, dentre outros. Esses indicadores permitem,
além da comparação imediata de diferentes instituições, o acompanhamento da evolução de uma
dada instituição ao longo de anos de atuação.
A tabela 2 apresenta os principais indicadores de produção científica e internacionalização
do Scimago, bem como o desempenho comparativo de algumas universidades brasileiras em tais
indicadores.
Tabela 2: indicadores de desempenho científico e de internacionalização para instituições brasileiras
selecionadas, de acordo com os sistemas de avaliação Scimago e RUF – Ranking Universitário
Folha.

Universidade*

Output

IC

Q1

NI

Spec

Exc

Liderança

Pontuação
Pesquisa
RUF

USP

44.619

24,4

38,1

0,8

0,5

8,0

27.480

98,78

UFMG

9.707

23,6

36,0

0,8

0,6

7,6

6.084

91,76

UFRJ

13.600

25,7

37,5

0,8

0,5

7,0

7.872

91,00

UFRGS

11.110

23,7

35,8

0,8

0,5

7,6

6.803

88,73

UNICAMP

16.221

21,3

36,1

0,8

0,5

7.7

9.946

86,28

UNESP

15.128

16,3

29,0

0,7

0,7

5,6

9.265

83,97

UFPR

5.242

22,0

28,7

0,7

0,6

4,9

3.105

79,88

UNB

4.779

25,5

31,2

0,7

0,6

6,7

2.713

78,34

UFSC

5.785

23,7

31,1

0,7

0,6

7,1

3.625

77,95

UFPE

4.727

22,6

28,5

0,7

0,6

6,1

2.861

77,13

UFLA

2.396

10,6

10,1

0,5

0,9

3,3

1.305

56,12

* Ano base 2012.
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Os seguintes indicadores são discriminados na tabela:
 Output: Total da produção científica publicada em periódicos indexados pelo Scopus/Elsevier,
no ano de 2011, para cada instituição listada.
 IC - índice de cooperação internacional: proporção de artigos científicos em que ocorreu a
parceria com alguma outra instituição de ensino e/ou pesquisa internacional. Esse é avaliado a
partir do rol de coautores listados em cada publicação e suas instituições de origem.
 Q1: Proporção de publicações da instituição que se localizam no 1º Quartil das revistas mais bem
conceituadas de cada área de conhecimento, medido pelo fator de impacto Scopus/Elsevier
(SJR). Esse indicador demonstra o quanto uma instituição consegue inserir sua pesquisa
científica na vanguarda do conhecimento mundial.
 NI – Impacto normalizado médio da instituição: o campo de atuação de cada instituição de
pesquisa é heterogêneo, de modo que algumas instituições publicam regularmente em diferentes
áreas de conhecimento e algumas outras, ao contrário, são mais especializadas em alguma área
específica do conhecimento, como ciências exatas, ciências agrárias, ciências médicas etc.. O
indicador NI mede o impacto médio da produção de científica de cada instituição, ponderado
pela média de fator de impacto de cada área de conhecimento. Assim, por meio desse indicador é
possível comparar o desempenho de instituições, mesmo que essas sejam especializadas em
diferentes áreas de conhecimento. Esse índice varia de 0 a 1, sendo 1 para a instituição que atinja
o maior fator de impacto normalizado.
 Spec: é a medida do grau de concentração temática/dispersão da produção científica de uma
instituição. O índice varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 for o valor, maior é a
concentração da publicação em uma área específica de conhecimento. Instituições com elevado
grau de dispersão da sua publicação em diferentes áreas de conhecimento geralmente apresentam
o índice de 0,4 para esse indicador.
 Exc: Porcentagem da produção científica institucional que é incluída nos 10% dos artigos
científicos mais citados para dada área de conhecimento. Medida de qualidade de output.
 Liderança: O número bruto de artigos científicos de uma instituição em que o “autor para
correspondência”, ou seja, o autor principal e líder do artigo, pertence à instituição. É um
indicador que demonstra indiretamente o grau de dependência que uma instituição pode ter em
relação às instituições parceiras.
 RUF: Ranking Universitário Folha: metodologia quantitativa de comparação de instituições de
ensino superior brasileiras, baseada na qualidade do ensino (ambiente educacional); pesquisa
acadêmica, visibilidade no mercado de trabalho e inovação.
A proposta da UFLA é a de acompanhar a eficácia do seu Programa de Internacionalização
por meio da projeção de evolução da instituição em cada indicador composto na tabela 2. Assim, na
tabela 3 podem ser observadas as metas colocadas para cada indicador, de maneira trienal, até o ano
de 2024, quando o Programa completará os 11 anos de estabelecimento.
Tabela 3: proposta de evolução de indicadores de desempenho científico e internacionalização da UFLA, de acordo com
o sistema Scimago de avaliação.
UFLA

Output

IC

Q1

NI

Spec

Exc

Liderança

2010

1.121

10,79

10,88

0,4

-

-

-

2011

1.851

10,3

10,3

0,4

0,9

2,2

-

2012

2.396

10,6

10,1

0,5

0,9

3,3

1.305

2015

5.264

14

15

0,6

0,8

5

3158

2018

7.500

21

22

0,7

0,7

9

5250

2021

9.000

27

30

0,8

0,5

14

6750

2024

10.500

35

38

0,8

0,5

20

7875
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A evolução proposta para esses indicadores estão focados principalmente na evolução da
qualidade da publicação em impacto científico e no aumento significativo da cooperação
internacional.
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14.2

Anexo II – Plano de Ampliação Acadêmica da UFLA (parte)

156

Sumário
1.
APRESENTAÇÃO
..................................................................................................................158
2- CONCEPÇÃO SOCIOPOLÍTICA E INSTITUCIONAL
.........................................................160
2.1- MISSÃO E OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO ......................................................... ..............................164
2.1.1. Missão..... .......................................................................................................... .....................164
2.1.2. Objetivos....................................................................................................................................164
3- CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA APRESENTADA
.........................................................165
4- DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE EXPANSÃO ACADÊMICA DA UFLA
..............168
5- CONTEXTUALIZAÇÃO, PROGNÓSTICO E ORÇAMENTO DA EXPANSÃO PROPOSTA.... 170

157

1 - Apresentação
A Universidade Federal de Lavras, UFLA, localizada no Sul de Minas Gerais, foi criada
pela Lei nº 8956, de 15/12/1994, por transformação da Escola Superior de Agricultura de Lavras,
fundada em 1908, federalizada pela Lei nº 4307, de 23/12/1963, e transformada em autarquia de
regime especial pelo Decreto nº 70686, de 07/6/1972, regendo-se pela legislação vigente, por
Estatuto, pelo Regimento Geral e pelas resoluções e normas emanadas do Conselho Universitário
(CUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Tem por finalidade promover o ensino
de graduação e pós-graduação, a pesquisa e a extensão universitária, desenvolver as ciências, as
letras e as artes, o esporte e a saúde e prestar serviços técnicos especializados à comunidade. As
normas que estabelecem a estrutura orgânica são definidas pelo Regimento Geral aprovado pela
Resolução CUNI nº 130/95 e Regimentos Internos. O Estatuto foi aprovado pela Portaria MEC nº
959, de 3/8/1995, publicada no DOU de 04/8/1995, alterado pelas Portarias MEC nº 66, de
17/1/2007 (DOU de 19/1/07) e nº 1591, de 28/10/1999 (DOU de 3/11/99).
A UFLA possui uma longa história formada por fatos que marcaram sua trajetória como
uma das mais destacadas instituições de ensino superior do Brasil. Construiu sua história ao longo
do tempo exercendo com eficiência seu papel social no ensino, pesquisa, extensão e na prestação de
serviços em uma das áreas mais estratégicas para toda a nação, a área das Ciências Agrárias, que,
entre outros importantes aspectos, lida com a produção de alimentos, madeira, fibras, medicamentos
e energia renovável, sempre diante do desafio de explorar os recursos naturais, em harmonia com a
preservação ambiental.
Desde a década de 1990, a UFLA tem se inserido nas diversas áreas das Ciências, com a
criação de cursos nas áreas de Engenharia, Computação, Saúde e Educação. A partir de 2003, com o
oferecimento do primeiro curso de licenciatura, assumiu definitivamente o importante papel social
na formação de professores para a educação básica, necessidade premente da sociedade brasileira;
em 2007, foram criados os primeiros cursos noturnos. O ano de 2010 foi marcado pela ampliação
da área de Ciências Sociais Aplicadas e inserção na área de Ciências Humanas, pois, juntando-se ao
já existente Bacharelado em Administração, foram implementados, no período noturno, o
Bacharelado em Administração Pública e as Licenciaturas em Filosofia e em Letras.
O primeiro curso na modalidade a distância foi criado em 2006, o curso de graduação em
Administração, juntando-se à primeira iniciativa em graduação com a participação da UFLA no
consórcio Pró-Formar, em parceria com outras universidades. Em 2010, a UFLA contava com cinco
cursos de graduação aprovados na modalidade EaD.
Fizemos opção de crescer dentro do próprio câmpus e montamos um plano ambiental e
estruturante para crescer pelos próximos 30 anos. Já na inclusão social, nossa opção é o aumento
continuado de bolsas para os estudantes com vulnerabilidade social e com os cursos de graduação a
distância.
Segundo avaliação realizada pelo MEC, com base no índice Geral de Cursos-IGC, no ano
de 2007 a instituição ficou classificada em 14º lugar, em 2008, a UFLA foi considerada a 5ª melhor
Universidade do País, e a 2ª melhor de Minas Gerais e em 2009 foi considerada a 3ª melhor do País
e a 1ª de Minas Gerais. Em 2011, com dados baseados em 2010, a UFLA se destacou em 1º lugar
entre as Universidades Federais e em 2º lugar entre as 218 universidades públicas federais,
estaduais e particulares avaliadas em todo o Brasil (ao todo foram avaliadas 2.177 instituições de
ensino superior). No ano de 2012 ficou classificada como a 3ª melhor do país e 1ª do Estado de
Minas Gerais.
Tal desempenho reflete o trabalho desenvolvido no âmbito pedagógico. Desde 2003, os
currículos estão flexibilizados, com atividades realizadas pelos estudantes, tais como cursos,
congressos, iniciação científica, iniciação à docência, iniciação à extensão, bem como disciplinas
eletivas. Em 2009, outra reforma foi realizada, visando ao aprimoramento dos conceitos de
flexibilização e à adoção, em todos os cursos, de conteúdos curriculares que incrementam a
formação humanística e cidadã do indivíduo. Tais ações vêm permitindo a mudança de paradigmas
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educacionais na instituição, a flexibilização da estrutura curricular e um novo perfil dos egressos da
UFLA.
Essas informações evidenciam uma cultura organizacional orientada para a formação de
docentes, pesquisadores, profissionais, bem como para a produção científica e tecnológica e
revelam os principais aspectos do contexto institucional, incluindo aqueles que dizem respeito à
atuação conjunta dos departamentos, em que a interdisciplinaridade tem sido incentivada e
valorizada. As iniciativas de cooperação interdepartamental não se limitam aos cursos oferecidos.
Docentes de diferentes departamentos atuam de forma conjunta em projetos de pesquisa, orientação
e co-orientação de discentes de graduação e de pós-graduação, treinamento de discentes, entre
outras.
Nos últimos cinco anos a expansão da UFLA nas áreas de ensino, pesquisa e extensão é
inquestionável. A proposta de expansão da UFLA por meio do REUNI foi construída para o
cumprimento de duas metas principais: a criação de novos cursos, considerando-se projetos já
existentes, as definições do PDI 2005-2010, as diretrizes do decreto do REUNI e o aumento de
vagas nos cursos já existentes, este último implementado a partir do primeiro semestre de 2009.
Considera-se, ao avaliar o resultado do REUNI na UFLA, o cumprimento das metas propostas,
além disso, houve aumento de vagas na quase totalidade dos cursos já existentes, o que não tinha
sido previsto na proposta original. Esse aumento ultrapassou 45% do total das metas pactuadas,
conforme demonstrado nos gráficos abaixo:

Vagas previstas no projeto REUNI (●) e expansão real ocorrida na UFLA (●)

Vagas previstas no projeto REUNI (●) e expansão real ocorrida na UFLA (●)
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Outra expansão não prevista na primeira proposta foi a criação das licenciaturas em
Ciências Biológicas, Letras e Filosofia e dos bacharelados em Administração Pública e Química,
este último em um projeto pedagógico peculiar. Nesse projeto foi proposto o aumento em duas
vezes do número de vagas do curso de licenciatura em química. Por ocasião do término do curso de
licenciatura, os estudantes poderiam complementar o currículo para obtenção também do título de
bacharel. Assim, a UFLA não só foi capaz de atender a todas as propostas de expansão do REUNI,
mas também de expandir muito além do pactuado com o MEC, demonstrando o compromisso desta
instituição em estar inserida no processo de desenvolvimento do País, participando ativamente de
boa parcela da formação universitária dos jovens brasileiros.
Na presente proposta, em consonância com o PDI – Plano de Desenvolvimento
Institucional, nas versões 2005-2010 e 2011-2014, da Instituição, é apresentado um novo Plano de
Ampliação Acadêmica, que tem por objetivo o desenvolvimento das ações no ensino de graduação
e pós-graduação, bem como a ampliação do suporte às ações de pesquisa e extensão da UFLA. Este
plano estabelece as diretrizes para o incremento de cursos de graduação na modalidade presencial,
por meio das possibilidades viabilizadas com recursos federais, respaldadas nos termos da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e no Plano Nacional de Educação para o
período de 2011-2020, que apresenta metas audaciosas para a evolução da educação brasileira nos
próximos 10 anos, sempre balizadas pela qualidade como seu eixo norteador.
Todas as ações propostas se fundamentam nos princípios institucionais de gestão
democrática, autonomia administrativa, didático-científica e gestão financeira, na defesa do ensino
de qualidade, público e gratuito, na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão interligados
com seu compromisso social, no desenvolvimento sustentável, na igualdade de condições de acesso
e permanência do discente na Instituição e no fortalecimento dos convênios, acordos de mútua
cooperação, contratos e diálogos com a sociedade urbana e rural. Considerou-se ainda a valorização
do ser humano, do respeito à liberdade intelectual e de opinião, na ambiência do trabalho
acadêmico, na interdisciplinaridade de ações e na busca dos avanços científicos e tecnológicos
comprometidos institucionalmente com a sociedade e sua qualidade de vida.
A política básica do ensino de graduação, segundo o PDI, deve se pautar pela constante
busca da excelência acadêmica, pela melhoria das condições do processo de ensino aprendizagem,
pela pluralidade, pela garantia do ensino público e gratuito e pela gestão democrática e colegiada. O
desafio atual consiste em desenvolver visões de mundo e paradigmáticas dos processos educativos
cujos interesses sejam o bem maior da sociedade. O contexto universitário, ao fomentar a prática do
ensino, da pesquisa e extensão como princípio formativo para a construção do conhecimento,
amplia as possibilidades de formação dos sujeitos, coadunando-se aos pilares educativos. A
Instituição incentiva e promove meios para que os graduandos se insiram nas atividades
relacionadas à iniciação científica, cultural, extensionista, à participação em programas de estágio, a
atividades técnico-científicas, a programas de educação tutorial e em monitorias, buscando uma
ação transformadora da realidade regional, estadual e nacional, preparando-os para a atividade
profissional e para o exercício da cidadania.
Neste contexto propõe-se a criação dos seguintes cursos presenciais: Engenharia Mecânica,
Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia de Materiais,
Engenharia de Telecomunicações e Geologia.
2 - Concepção Sociopolítica e Institucional
A concepção sociopolítica e institucional da Universidade Federal de Lavras (UFLA) está
relacionada com a sua inserção no âmbito regional, estadual, nacional e internacional, orientada
pela sua missão, pelos valores éticos e suas finalidades.
O papel sociopolítico da UFLA é proporcionar oportunidades de acesso ao ensino de
qualidade, presencial e a distância, e à formação científica e tecnológica, bem como aos resultados
de suas pesquisas e tecnologias desenvolvidas, a toda a população brasileira e aos estrangeiros, sem
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discriminação religiosa, racial, de cor, de nacionalidade, de sexo, orientação sexual e de classe
social. Por outro lado, o seu papel institucional é formar pessoas, cidadãos, profissionais,
pesquisadores e docentes qualificados e comprometidos com o desenvolvimento amplo da nação,
em suas áreas de competência.
Nos âmbitos regional, estadual e nacional, a UFLA adota, como mecanismos institucionais
de interação com o mundo do trabalho e a prática social, o estabelecimento formal de contratos,
acordos, convênios e termos de parceria com organizações públicas, privadas e do terceiro setor,
observando-se as legislações vigentes. No âmbito internacional, as parcerias são formalizadas por
meio de acordos, convênios, termos e protocolos de intenções, que constituem uma forma da UFLA
desenvolver projetos de amplo alcance, contribuindo para o desenvolvimento científico,
tecnológico, do ensino e da extensão universitária. Portanto, compreendem-se como
desenvolvimento institucional da UFLA todos os esforços para a regulamentação e adoção de ações
em prol da indissociabilidade da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.
Localizada na cidade de Lavras, estado de Minas Gerais, a UFLA encontra-se no
entroncamento dos três principais grandes centros do país, por rodovias asfaltadas e de boa
qualidade: 230 km de Belo Horizonte, 370 km de São Paulo, e 420 km do Rio de Janeiro (Figura 1).
Com 104 anos de existência consolidou-se por seu pioneirismo na extensão, por sua
extraordinária geração de conhecimentos científicos e tecnológicos por meio da atuação em
pesquisas, mas, acima de tudo, pela qualidade do ensino na formação de seus alunos, os quais, razão
maior da existência da instituição, tem-se constituído, ao longo dos anos, como atores importantes
da reconhecida excelência da Universidade.
A UFLA não somente foi capaz de fazer história ao longo dos anos, mas, sobretudo,
preparar-se para, neste novo milênio, exercer com eficiência seu papel social no ensino, pesquisa,
extensão e na prestação de serviços avançando para um conceito mais amplo de formação humana e
profissional – a Universidade em seu sentido pleno. A Universidade Federal de Lavras está
preparada para a expansão, pois além de estar assentada em bases sólidas, apresenta a
disponibilidade do meio mais importante para o sucesso: recursos humanos altamente qualificados e
totalmente comprometidos com as metas apresentadas na presente proposta de expansão.

Figura 1: Mapa de Localização da cidade de Lavras

Até a década de 1990, a UFLA atuava principalmente na área de Ciências Agrárias e desde o
final da década de noventa tem se inserido nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências
161

Biológicas, Engenharias, Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras
e Artes, com benefícios diretos à sociedade.
A Universidade Federal de Lavras tem apresentado representativo desenvolvimento nos
indicadores de ciência, tecnologia e inovação e no ensino em níveis de graduação e de pósgraduação. A melhoria nos indicadores de ciência, tecnologia e inovação e no ensino em níveis de
graduação e de pós-graduação se deve ao investimento da Instituição em um corpo docente que é
altamente qualificado, dos quais 90% dos professores possuem doutorado e 10% mestrado, sem
considerar os técnicos-administrativos efetivos que hoje são 414, sendo que desse total 5 possuem
doutorado, 30 mestrado, 141 especialização e 46 graduação, que trabalham em regime de tempo
integral e dedicação exclusiva, além de inúmeros pesquisadores visitantes.
Com 104 anos de existência a UFLA consolidou-se como instituição pioneira em ações de
extensão, geração e transferência de tecnologias resultantes da pesquisa científica e tornou-se
referência de qualidade na educação superior em todos os níveis. O tripé indissociável ensinopesquisa-extensão sempre esteve presente em sua atuante comunidade acadêmica e a educação
superior de qualidade é a sua marca.
Nova dinâmica para o processo ensino-aprendizagem está sendo desenvolvida, com
ambientes virtuais de aprendizagem nas disciplinas de graduação, lousas digitais, salas de aulas
mais confortáveis, entre outras. Essa nova dinâmica considera o perfil da instituição, sua história,
tradição e a necessidade de construir uma nova cultura na comunidade acadêmica cada vez mais
plural e diversificada, compatível com o perfil dos estudantes atuais, que usam rotineiramente a
tecnologia da informação.
Atualmente, a UFLA oferece 24 cursos de graduação presencial: Administração Pública,
Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas (bacharelado e
licenciatura), Direito, Filosofia, Física, Letras, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos,
Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Química (bacharelado e licenciatura), Zootecnia,
Educação Física (bacharelado e licenciatura), Matemática, Sistemas de Informação, Engenharia
Ambiental, Engenharia de Controle e Automação e Nutrição, e cinco cursos de graduação a
distância: Administração, Administração Pública, Letras-Português, Letras-Inglês e Filosofia. Em
conjunto, esses cursos beneficiam 9.406 estudantes, sendo 7.482 presenciais e 1.924 a distância.
São oferecidos 49 cursos de pós-graduação stricto sensu (23 de Mestrado, 21 de Doutorado e 5 de
Mestrado Profissional), com 1.802 estudantes, todos reconhecidos pela Capes, com 5.717
teses/dissertações, em 35 anos.
A pesquisa é também destaque na Universidade, tendo em vista o desenvolvimento,
atualmente, de mais de 1.200 projetos financiados por empresas públicas e privadas, e por
organismos internacionais. Com a pujança das atividades de pós-graduação e de pesquisa, os
estudantes de graduação encontram na UFLA uma atmosfera altamente favorável para a iniciação
científica. Atualmente cerca de 25% de estudantes de graduação estão inseridos em Programas de
Iniciação Científica, com apoio do CNPq, FAPEMIG e empresas privadas. A UFLA participa
também do Programa de Bolsas de Iniciação Científica do Ensino Médio, atendendo 150 estudantes
das escolas estaduais de Lavras, com o apoio do CNPq e FAPEMIG. Soma-se a isso o fato de que,
por meio de mais de 1.500 convênios com empresas públicas, privadas e governos municipal,
estadual e federal, a UFLA propicia aos estudantes de graduação importantes oportunidades de
trabalhos de extensão, incluindo pelo menos outras 100 bolsas, como importante atitude de
aprendizagem.
O campus da instituição é dividido em três segmentos conhecidos tradicionalmente por
câmpus histórico, câmpus novo e fazendas experimentais. No câmpus histórico, localizam-se o
Museu Bi Moreira, o Museu de História Natural, a Rádio Universitária FM, a TV Universitária, a
Creche-Escola “Semente do Amanhã”, o Centro de Educação a Distância (incluindo o Núcleo de
Educação Continuada com salas de aula e anfiteatro) o Complexo de Educação Continuada, hotel,
restaurante, centro de treinamento, anfiteatros, o Laboratório de Idiomas, o Centro de Tecnologia
em Informática (Pólo Softex, núcleo de tecnologia educacional, núcleo de eletrônica), a Gráfica
Universitária, o Centro Médico-Odontológico, as Cooperativas de Trabalho e de Consumo e duas
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fundações, a saber, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FAEPE e a Fundação
para o Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC. O câmpus histórico é ainda sede de
diversos órgãos estaduais e federais como EMATER, Ministério da Agricultura, dentre outras.
Ao logo da avenida que liga o câmpus histórico ao câmpus novo, estão localizados o
alojamento e a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, o estádio de futebol com pista de
atletismo, o ginásio poliesportivo com 5.000 lugares, o Centro de Esportes Verticais e o Centro de
Integração Universitária – CIUNI, com piscina semiolímpica, campo de futebol society, quadra
poliesportiva, de peteca e de tênis e área de confraternização.
A Universidade conta com uma área de cerca de 600 ha, sendo mais de 250 mil metros
quadrados de área construída, contando com 17 departamentos didático-científicos: Administração
e Economia, Agricultura, Biologia, Ciência da Computação, Ciência dos Alimentos, Ciências
Exatas, Ciências Florestais, Ciência do Solo, Ciências Humanas, Educação, Educação Física,
Engenharia, Entomologia, Fitopatologia, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia. A UFLA
conta também com 126 laboratórios de pesquisa e prestação de serviços e 252 espaços de aula para
estudantes de graduação, sendo 97 laboratórios e 155 salas. Possui ainda 5 unidades centrais de
pesquisa; acervo documental bibliográfico com aproximadamente 272.000 itens; amplo restaurante
universitário, casas de vegetação; hospital veterinário; usina de beneficiamento de sementes; centro
de ensino, pesquisa e extensão do agronegócio café, polo de excelência do café, centro de
excelência em matas ciliares, fábrica de ração; estação meteorológica; horto de plantas medicinais;
setor de floricultura e paisagismo; pomar; centro de convenções; estação de tratamento de água;
central telefônica; agência dos correios; agência e postos de autoatendimento do Banco do Brasil e
posto de autoatendimento dos Bancos Bradesco e Santander; pomar com viveiros de mudas,
instalações agropecuárias e florestais, usina de beneficiamento de sementes, fábrica de ração,
estação meteorológica, estação de tratamento de água, horto de plantas medicinais, setor de
cafeicultura - CEPECAFÉ, salão de convenções, Diretório Central dos Estudantes – DCE e uma
cantina multifuncional, servindo refeições em um restaurante anexo. Possui ainda duas estações
experimentais a 10 Km do câmpus universitário.
A UFLA definiu um sistema administrativo centralizado, verticalizado, com sete PróReitorias (Graduação-PRG, Pós-Graduação-PRPG, Pesquisa-PRP, Extensão e Cultura-PROEC,
Planejamento e Gestão-PROPLAG, Assuntos Estudantis e Comunitários-PRAEC e de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas - PRGDP), mantendo a estrutura departamental. Fazem parte ainda de
sua estrutura administrativa geral as diretorias de contabilidade e administração financeira, de
recursos humanos, de registro e controle acadêmico, de materiais e serviços gerais, de contratos e
convênios, de gestão da tecnologia de informação, da biblioteca central e da prefeitura do câmpus.
Como órgãos suplementares, destacam-se a Editora, o Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico e a
Diretoria de Processos Seletivos.
Entre os órgãos da administração superior da Universidade, têm-se o Conselho Universitário
– CUNI, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE e o Conselho Curador. Os órgãos
executivos são geridos pela Reitoria, Vice-Reitoria, e Pró-Reitorias, apoiados pela Chefia de
Gabinete, Procuradoria Geral da União, Assessoria para Desenvolvimento Acadêmico, Assessoria
Especial, Assessoria de Comunicação, Cerimonial, Auditoria Interna, Ouvidoria e as Comissões
Permanentes de Pessoal Técnico-Administrativo e de Docente.
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2.1- Missão e Objetivos da Instituição
2.1.1. Missão

A missão da Universidade Federal de Lavras é manter e promover a excelência no ensino,
na pesquisa e na extensão, formando cidadãos e profissionais qualificados, produzindo
conhecimento científico e tecnológico de alta qualidade e disseminando a cultura acadêmica e o
conhecimento científico e tecnológico na sociedade.
A UFLA compromete-se com os princípios éticos de formação humanista, de justiça social,
da formação cidadã, da prestação de serviços públicos de qualidade, com o cumprimento da
Constituição Federal e das Leis que regem o país e com a edificação de uma sociedade justa e
igualitária.
Além disso, a UFLA mantém seu compromisso institucional com a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, com os princípios da autonomia universitária, com o ensino público e
gratuito, com a gestão democrática, com o desenvolvimento social, econômico e ambiental de nosso
País, com a valorização humana e profissional dos docentes, discentes e técnicos administrativos.
2.1.2. Objetivos



Ensino: formar e qualificar profissionais comprometidos com a ética e cidadania, por meio da
oferta de ensino, presencial e a distância, de alta qualidade na graduação e na pós-graduação;
 Pesquisa: gerar conhecimento científico e tecnológico de alta qualidade, estimular e viabilizar a
formação de grupos de pesquisa voltados para o desenvolvimento sustentável da sociedade,
dentro dos padrões éticos estabelecidos pelas leis brasileiras;
 Inovação: incentivar e capacitar os pesquisadores da Universidade Federal de Lavras a
empreender tecnologias inovadoras com aplicações práticas para a sociedade e para o mercado.
 Extensão e Cultura: incrementar a relação bidirecional entre universidade e sociedade, com
vistas a produzir e difundir o conhecimento científico e tecnológico gerado pela UFLA, no
âmbito regional, estadual, nacional e internacional, por meio de publicações e ações
extensionistas que promovam o desenvolvimento cultural, socioeconômico e ambiental da
sociedade.
As diretrizes da UFLA estão centradas na expansão da oferta de vagas na graduação,
assegurando uma base real de qualidade, promoção de estudos que apontem alternativas para
criação de novos cursos, priorizando cursos com importantes impactos em níveis regional, estadual
e nacional e habilitações que envolvam os departamentos e promovam a inter e a
transdisciplinaridade.
A UFLA sinaliza como meta de criação e desenvolvimento, no PDI 2011-2015, os
seguintes cursos de graduação: Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia
Civil, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia de Materiais, Engenharia da
Computação, Geologia, Arquitetura e Urbanismo, Biotecnologia, Pedagogia, Ciências Contábeis e
Atuariais.
Outro conjunto de metas em relação aos cursos de graduação é a criação de bacharelados
interdisciplinares. O primeiro curso que poderá ser criado é o bacharelado interdisciplinar em
Ciência e Tecnologia, que congregará as disciplinas de base das engenharias. Sendo assim, o
estudante de engenharia cursará uma base comum até o terceiro ano (sexto período) e depois fará
mais dois anos (7º ao 10º período) do núcleo de engenharia específico. Dessa maneira serão
otimizados recursos humanos e estruturais. A comunidade acadêmica ainda levantou a possibilidade
de criação dos cursos de História e Artes Plásticas.
Outro aspecto importante é o incentivo à prática da pesquisa como princípio formativo
para a construção do conhecimento, com ênfase no ensino de graduação. A Pró-Reitoria de
Graduação (PRG) promove continuamente a avaliação dos cursos de graduação, elaboração de
manuais, com informações relevantes sobre normas acadêmicas, prazos, direitos e deveres de
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docentes e discentes, assessoramento didático-pedagógico a discentes e docentes, com vistas à
melhoria do processo ensino-aprendizagem, mediante ações da Diretoria de Apoio DidáticoPedagógico – DADP. No plano de metas da PRG, buscam-se o aperfeiçoamento e a melhoria das
condições de ensino por meio de ações, visando ao aprimoramento do trabalho docente, ampliações
e melhoria das condições de infraestrutura e ambiência das salas de aula e laboratórios,
racionalização do uso dos espaços físicos disponíveis, expansão do programa de incentivo à
produção de materiais didáticos, implantação de acesso a modernas tecnologias, criando programas
que estimulem o uso de modernas tecnologias de informação, implantação de programas que
objetivem a formação interdisciplinar e o trabalho em equipe, capacitação da equipe de trabalho e
docentes, oferecendo oportunidades de atualização, garantindo, assim, qualidade e confiabilidade na
prestação de serviços.

3- Características da Proposta Apresentada
A UFLA completou, em 2012, 104 anos, sendo que até 1993 era reconhecida como a
Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL). Em 1994 foi transformada em Universidade
Federal de Lavras, à época com sete cursos de graduação, todos na área de Ciências Agrárias.
Desde o ano de 2001, a UFLA tem passado por grandes modificações no ensino de graduação, com
a ampliação para outras áreas de conhecimento e também pelo estabelecimento dos Projetos
Pedagógicos de Curso (PPC). Nesse contexto foi discutida e efetivada na UFLA uma reforma
curricular em todos os cursos de graduação, iniciada em 2003. Tais ações têm permitindo mudanças
de paradigmas educacionais na instituição e a flexibilização da estrutura curricular, à luz das
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Assim, uma nova dinâmica para o
processo ensino aprendizagem está sendo construída, sempre considerando o estado da instituição e
a cadência na construção de uma nova cultura na comunidade acadêmica.
A proposta de expansão da UFLA por meio do REUNI foi construída para o cumprimento
de duas metas principais:
 Criação de novos cursos, considerando-se projetos já existentes, baseando-se em
definições do PDI 2005-2010 e nas diretrizes do decreto do REUNI.
 Aumento de vagas nos cursos já existentes.
A UFLA não só foi capaz de atender a todas as propostas de expansão do REUNI, mas
também de expandir muito além do pactuado com o MEC, demonstrando o compromisso desta
instituição em estar inserida no processo de desenvolvimento do País.
A presente proposta está em consonância com o Plano Nacional de Educação, PNE, 20112020. A expansão da oferta de matrículas no setor público da educação superior e mais
investimentos em ciência e tecnologia são estratégias primordiais para propiciar oportunidades aos
jovens e promover a inclusão social, o desenvolvimento nacional e a superação das desigualdades
territoriais de forma a favorecer a melhoria de qualidade de vida da população. Deve ser levado em
consideração, segundo os elaboradores do Mapa Estratégico da Indústria (2005-2017), que o maior
valor agregado da produção hoje provém do conhecimento e que a inovação é uma estratégia-chave
para o desenvolvimento econômico e implica em constantes mudanças sendo a educação o
elemento essencial para a inclusão social e política, por ser imprescindível ao exercício da
cidadania.
De acordo com o PNE, tem-se como meta elevar a taxa bruta de matrícula na educação
superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade
da oferta. Dentre as estratégias definidas para o cumprimento desta meta, a proposta ora apresentada
contempla: o aperfeiçoamento da capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das
instituições públicas de educação superior mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a
ampliar e interiorizar o acesso à graduação; ampliação da oferta de vagas por meio da expansão e
interiorização da rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta do Brasil; a oferta de educação superior
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pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores para a educação básica, bem
como para atender o déficit de profissionais em áreas específicas; oferta de formação de pessoal de
nível superior considerando as necessidades do desenvolvimento do país, a inovação tecnológica e a
melhoria da qualidade da educação básica.
Para atender as estratégias descritas, há a necessidade de elevar a qualidade da educação
superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas instituições de educação superior,
como proposto como meta no PNE. Neste contexto, a UFLA possui um quadro de docentes com
90% de doutores e 10% de mestres, dados estes superiores aos propostos como meta no PNE. Ainda
relacionada à meta de elevar a qualidade de educação superior é importante elevar o padrão de
qualidade das universidades, direcionando sua atividade de modo que realizem, efetivamente,
pesquisa institucionalizada, na forma de programas de pós-graduação stricto sensu. Neste contexto,
a UFLA tem investido na criação de novos cursos de pós-graduação, com a elevação do número de
matrículas na pós-graduação stricto sensu e no mestrado profissional com o apoio das agências
oficiais de fomento. Também, se têm investido nos cursos de pós-graduação stricto sensu utilizando
metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância, inclusive por meio do Sistema
Universidade Aberta do Brasil - UAB. Tem-se como meta na UFLA, que também está em
consonância com o PNE, a consolidação dos programas, projetos e ações que objetivem a
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação, incentivando a atuação em rede e o
fortalecimento de grupos de pesquisa. Por meio da participação em editais específicos, a exemplo
da ciência sem fronteiras, tem-se promovido o intercâmbio científico e tecnológico com instituições
internacionais.
Assim, nesta proposta, priorizou-se a criação dos seguintes cursos presenciais: Engenharia
Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia de
Materiais, Engenharia de Telecomunicações e Geologia.
A decisão na UFLA, em consonância com PDI 2011-2015, quanto à criação de cursos na
área de engenharia se justifica pelas mudanças decorrentes da "sociedade pós-industrial" por meio
das quais foi ampliado decisivamente o campo de atuação dos engenheiros, gerando a necessidade
de diferentes perfis de formação profissional, cujo debate entre os partidários da formação
generalista e os de formação especializada se multiplicaram com o avanço da tecnologia e o reflexo
da discussão sobre a formação do engenheiro pode ser verificado nas Resoluções do Conselho
Federal de Educação, nos artigos das revistas editadas pelo Sistema CONFEA/CREA, bem como no
processo de elaboração das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Engenharia, especificamente entre
as diretrizes que nortearam a elaboração do Parecer CNE/CES n° 1362/2001. Identificam-se entre
estas a análise do desenvolvimento tecnológico e suas implicações em relação à formação e ao
campo de atuação dos engenheiros.
O modelo atual de desenvolvimento globalizado só funciona com Engenharia. Uma prova
disto é que os países ricos têm mais engenheiros que países pobres. A base do desenvolvimento é a
transformação de insumos em produtos, bens ou serviços e a base da transformação é a Engenharia.
Segundo o Dr. Vanderli Fava de Oliveira, o perfil do profissional de Engenharia evoluiu. De
construtor e solucionador de problemas da década de 1950, ele passou a ser um aplicador de
tecnologia e hoje é um projetista de soluções. Segundo o pesquisador, a demanda por engenheiros é
crescente. Existe, no Brasil, uma demanda anual de cerca de 60 mil engenheiros, mas se formam
apenas 35 mil, apesar de termos uma capacidade instalada para formar 90 mil. Formam-se menos
engenheiros do que o Brasil precisa, por isso corre-se neste momento atrás do prejuízo. Para nos
igualarmos com a Argentina, por exemplo, teríamos que triplicar essa formação de engenheiros. A
Coreia do Sul tem 49 milhões de habitantes e nós temos cerca de 190 milhões. Formamos 35 mil
engenheiros ao ano e a Coreia, 80 mil no mesmo período. A relação de engenheiros formados em
relação ao número de habitantes é: Coreia: 1 para cada 625 habitantes, EUA: 1 para cada 3 mil
habitantes e Brasil: 1 para cada 6 mil habitantes. Nos Estados Unidos, existem cerca de 270 milhões
de habitantes. Eles precisam de 100 mil engenheiros por ano, mas formam somente 70 mil. Isto
significa que buscam 30 mil engenheiros em outros países.
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Outro dado apontado pelo pesquisador é que, antes de 1996, a maioria dos cursos de
Engenharia estava no setor público. Hoje, cerca de 70% dos cursos ofertados estão no setor privado.
O mesmo ressalta que não podemos encarar isto como um problema, mas sim como um fato que
deve ser muito bem monitorado pela sociedade. Um possível problema é o fato da maioria dos
cursos serem noturnos, como em Minas Gerais, por exemplo. Muitos destes alunos trabalham e o
tempo para se dedicar ao estudo é pequeno. Se o estudante não souber administrar seu tempo, a
formação pode se tornar deficiente. Na sala de aula, os cursos de Engenharia oferecem, no máximo,
50% do que os alunos precisam para tornarem-se engenheiros. O restante ele deve adquirir em
atividades como a iniciação científica, monitoria, estágio, trabalhos em grupo, enfim, atividades em
que ele possa ter uma participação ativa.
O Comitê Executivo da ASSOCIAÇÃO IBERO-AMERICANA DE INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO DE ENGENHARIA – ASIBEI, com a participação de representantes da Argentina,
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, Espanha, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai tem
apresentado à Região Ibero-americana o resultado de sua reflexão sobre temas de especial
significado e importância para atender os compromissos com a sociedade. Segundo os membros
deste comitê, sem ignorar os avanços e as realizações alcançadas nos países da Região é evidente
que ainda persistem sensíveis necessidades e carências sociais, principalmente relacionadas com os
temas Ambientais, Energéticos, de Infraestrutura, Saúde, Alimentação e Educação, todos eles,
aspectos cruciais nos quais a engenharia desempenha um papel fundamental para alcançar o
desenvolvimento socioeconômico, científico, tecnológico e cultural. Para contribuir com a solução
destes problemas na região faz-se necessário formar engenheiros na quantidade requerida, com
padrões de qualidade internacionais e com estratégias curriculares que favoreçam a relevância local
e regional de seus conhecimentos para contribuir com a urgente tarefa de reconhecer, identificar e
caracterizar as prioridades que permitam diagnosticar, propor, planejar e implementar propostas
sustentáveis em cada um dos temas mencionados.
A ASIBEI propõe como diretrizes para criação de um Espaço de Educação Superior
Latino-americano: a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e transferência de
conhecimentos e experiências relevantes para as necessidades da Região; a articulação de esforços e
iniciativas com setores sociais, estatais e econômicos; a promoção da qualidade da educação nos
níveis de formação básico e médio e a introdução nos programas de formação de engenheiros de
aspectos tais como o incentivo à cultura empreendedora, à reflexão permanente sobre a
responsabilidade social do engenheiro e sobre o impacto ambiental e social da prática de sua
profissão. Segundo os mesmos este é um desafio que devemos assumir em todos os nossos países e
é uma obrigação conjunta dos estados, universidades, organizações sociais e empresariais.
Considera-se o momento propício para impulsionar, mediante o esforço de todos os atores políticos,
acadêmicos, sociais e econômicos, a partir da história compartilhada e das forças e recursos da
Região, a consolidação da formação de engenheiros altamente qualificados como fator decisivo
para a solução das necessidades, carências e debilidades que retardam o acesso de nossas
sociedades em níveis de desenvolvimento sustentável que promovam a equidade e o bem-estar
social, favoreçam os propósitos de competitividade e inovação para contribuir com o
desenvolvimento econômico e a preservação da biodiversidade dos ecossistemas e dos recursos
naturais.
Há consenso entre os especialistas de que o desafio que se apresenta para o ensino de
engenharia no Brasil é um cenário mundial que demanda uso intensivo da ciência e da tecnologia e
exige profissionais altamente qualificados. O próprio conceito de qualificação profissional vem se
alterando, com a presença cada vez maior de componentes associados às capacidades de coordenar
informações, interagir com pessoas e interpretar de maneira dinâmica a realidade. O novo
engenheiro deve ser capaz de propor soluções que não sejam apenas tecnicamente corretas. O
mesmo deve ter a ambição de considerar os problemas em sua totalidade, em sua inserção numa
cadeia de causas e efeitos de múltiplas dimensões.
As tendências atuais indicam na direção de cursos de graduação com estruturas flexíveis,
permitindo que o futuro profissional tenha opções de áreas de conhecimento e atuação, articulação
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permanente com o campo de atuação, base filosófica com enfoque em competências, abordagem
pedagógica centrada no aluno, ênfase na síntese e na transdisciplinariedade, preocupação com a
valorização do ser humano e preservação do meio ambiente, integração social e política do
profissional, possibilidade de articulação direta com a pós-graduação e forte vinculação entre teoria
e prática. Além de formar bons profissionais nesses setores, tem-se necessidade de um novo tipo de
engenheiro com formação científica sólida, que possa atuar em novas áreas, educado em um
ambiente de estimulante pesquisa científica e tecnológica.
A inovação tecnológica se tornou um fator crucial para o desenvolvimento nacional, pois a
competição em mercados nos quais produtos e processos tem ciclos cada vez mais curtos, o
incremento contínuo da capacidade de gerar, difundir e utilizar as inovações tecnológicas figura
como um dos eixos na formação dos engenheiros. A formação do engenheiro voltado para a
inovação pressupõe incentivar a formação científica ampla e integrada, possibilitando o trabalho em
equipe multidisciplinar; outro aspecto relevante e vinculado a essa formação se refere à perspectiva
empreendedora, na medida em que esta se pauta por intervenções técnicas perpassadas pela
descoberta, invenção, planejamento, gerenciamento e organização, propiciando, portanto, a
produção de novos serviços, produtos e tecnologias.
Pressupõe também o desenvolvimento da capacidade destes para a resolução de problemas
definidos a partir das necessidades do contexto empresarial e industrial, cuja resolução deve ser
pautada pela previsão do impacto social, econômico e ecológico. Na UFLA há grandes
investimentos em inovação tecnológica, o que propicia um ambiente de aprendizado para os
discentes dos cursos de engenharia propostas.
No contexto apresentado acima, as universidades federais estão mais envolvidas em
atividades de pesquisa, programas de iniciação científica, além de investirem em inovação
tecnológica. Com a expansão observada na UFLA nos últimos anos nas áreas de ensino, pesquisa,
inovação e extensão e com a experiência em outros cursos de engenharia, entende-se que a mesma
esteja preparada para expandir com a criação de novos cursos nesta área.
A proposta de criação do curso de geologia se justifica em função da demanda de
profissionais que atuam nesta área no mercado e a competência de docentes da UFLA que já atuam
nesta área a qual está associada à ciência do solo. A produção de petróleo no Brasil começou a dar
saltos gigantescos mais recentemente, o cenário ficou mais promissor com a descoberta e a
instalação de novos campos de exploração, que levaram o Brasil a se destacar entre as nações
detentoras das maiores reservas do mundo. Esta expansão, segundo especialistas, está associada ao
processo de evolução da Geologia no País. Este curso requer investimentos na formação teórica e
prática.
A formação prática envolve o planejamento de trabalho em campo, fotointerpretação,
mapeamento e prospecção mineral, metodologias de controle de erosão, reabilitação de áreas de
risco, reaproveitamento de rejeitos, dimensionamento de recursos minerais, energéticos e hídricos.
O mercado para o geólogo é muito amplo e abrange empresas particulares e órgãos públicos do
setor mineral, companhias de hidrogeologia, tecnologia mineral, geotecnia (para construção de
estradas e represas, por exemplo), consultoria, seja ambiental ou de prospecção mineral, institutos
de pesquisa, mineradoras e prefeituras em projetos de prevenção e recuperação de áreas de risco,
meio ambiente, planejamento urbano e obras. Além disso, estão surgindo novas oportunidades
também na área de educação, tanto no ensino médio quanto no superior, com a criação de cursos
técnicos de edificação.

4- Diretrizes para o Programa de Expansão Acadêmica da UFLA
Diante do contexto apresentado anteriormente, foi estabelecida na presente proposta de
expansão acadêmica da UFLA, a criação de sete cursos de graduação presencial, Engenharia
Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia
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Química, Engenharia de Telecomunicações e Geologia, que terão reflexo direto na expansão da
pós-graduação, pesquisa, extensão, inovação tecnológica e internacionalização.

4.1- Ampliação da Oferta de Vagas da Educação Superior Pública
A expansão do ensino de graduação e pós-graduação na UFLA é uma das metas inseridas
no Programa de Expansão da Universidade que se encontra em consonância com o PDI – 20112015 e com os indicadores e projeções, como o Projeto de Lei que versa sobre o Plano Nacional de
Educação (2011-2020), o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da
Educação, o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni).
A expansão do ensino de graduação presencial, para os próximos sete anos, foi trabalhada
na instituição baseando-se no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. O PDI é um
documento elaborado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) que apresenta os objetivos, as
metas e as ações para o período de 2011-2015. Além disso, expressa a identidade da Instituição no
que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que
orientam suas ações, à estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que pretende
desenvolver.
O PDI da UFLA foi elaborado em três momentos. O primeiro foi a realização de rodadas
de discussões sucessivas em torno de temas centrais como a modernização administrativa, pesquisa,
ensino, extensão e cultura, assistência estudantil, dentre outros, a elaboração de uma primeira
versão da proposta de estrutura do Plano com base nos temas definidos pela Lei 10.861/2004, a
definição de um “quadro de metas” e a coleta de sugestões de metas e ações das 17 comissões
temáticas.
O segundo momento foi a preparação de um espaço aberto à comunidade acadêmica por
meio da internet, no ambiente virtual de aprendizagem, onde os membros da comunidade puderam
acessar um fórum para conhecer todas as 17 propostas de metas relacionadas aos temas, elaboradas
pelas comissões e registrar suas sugestões, críticas ou opiniões. Além disso, foram realizadas três
sessões públicas abertas à participação de toda a comunidade e organizadas por departamentos.
No terceiro momento, com base nesses documentos, a Comissão do PDI elaborou uma
proposta abrangente para ser apreciada pelos membros do CUNI e submetida à discussão para
aprovação em sessão especial do colegiado da UFLA. Assim, o presente documento foi aprovado
pelo Conselho Universitário da UFLA no dia 17 de dezembro de 2010, nos termos da Resolução
CUNI Nº 077/2010.
A Universidade está atenta ao processo contínuo de mudanças que ocorrem na sociedade e
consciente do seu papel institucional na formação do cidadão. Os Projetos Pedagógicos de Cursos
estão sendo constantemente atualizados. Em 2009 foi feita uma reforma curricular em todos os
cursos de graduação, pautada no que foi pactuado com o MEC, por ocasião do Programa de Apoio a
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Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. O princípio da
reestruturação curricular de 2009 foi fundamentado, principalmente, na criação de um núcleo de
formação geral, integrante do projeto pedagógico institucional e, portanto, comum a todos os cursos
de graduação. Este núcleo, chamado Núcleo Fundamental Comum (NFC), tem conteúdos
curriculares envolvendo sociedade, natureza e desenvolvimento; relações globais e locais, produção
de conhecimento; ciência e não ciência, comunicação e expressão, lógica, humanidades, inglês
instrumental, fundamentos de empreendedorismo, dentre outros.
Como já abordado e aprovado no PDI, as diretrizes da UFLA estão centradas na expansão
da oferta de vagas na graduação, assegurando uma base real de qualidade, promoção de estudos que
apontem alternativas para criação de novos cursos.
Na seleção dos cursos a serem oferecidos foram considerados os seguintes aspectos:
Importância social, qualificação de recursos humanos, a demanda de profissionais no mercado, a
capacitação do corpo docente e as estruturas físicas disponíveis.

5- Contextualização, prognóstico e orçamento da expansão proposta
A expansão proposta propiciará importante transformação da instituição nos seus 104 anos
de existência. Serão ofertadas 3.787 vagas nos cursos presenciais.
Por meio dos cursos de Engenharia e de Geologia, a UFLA estará atendendo a uma
demanda que ocorre em níveis nacional e mundial. A tradição e estruturação da UFLA nas áreas das
Ciências Agrárias possibilitam interações entre cursos existentes e os que serão criados, podendo
criar um diferencial importante nos cursos novos.
Com a criação dos sete novos cursos propostos, uma importante transformação da UFLA
ocorrerá quantitativamente e também qualitativamente, o que poderá refletir em mudanças
necessárias na postura e conduta dos docentes, discentes e de pessoal técnico-administrativo. Ao
aumentar significativamente o número de docentes, discentes e técnicos da universidade gerará
também um impacto positivo na sociedade em termos comerciais, culturais e principalmente
ampliando as oportunidades para os cidadãos.
Para o projeto de expansão a ser implantado, estão sendo propostos sete cursos de
graduação presencial, conforme Tabela 1.
Tabela 1 - Cursos presenciais propostos
Cursos

Presencial

Engenharia Mecânica
Engenharia da Computação
Engenharia Civil
Engenharia Materiais
Engenharia Química
Engenharia de Telecomunicações
Geologia
TOTAL

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
7

Grau
acadêmico
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado

Turno

Ano de início

Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral

2013
2014
2013
2013
2014
2014
2013
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Para os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia Química,
Engenharia de Telecomunicações e Geologia foi projetada a oferta de 50 vagas semestrais, totalizando 100 vagas anuais. Para estes cursos o número
total de vagas projetadas, considerando duração de 10 semestres e uma taxa de retenção (baseada no Fator de retenção de 0,0820, estimado para cada
área do conhecimento em cursos presenciais, conforme diretrizes usadas na expansão do REUNI), resultará em 541 estudantes em cada curso. (Tabela
2)
Portanto, após a implantação dos cursos projeta-se um total de 3.787 matrículas nos cursos.
No cronograma de implantação está previsto o início da oferta das vagas a partir de 2013, com os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia
Civil, Engenharia de Materiais e Geologia. Para o ano de 2014 serão ofertados os cursos de Engenharia da Computação, Engenharia Química e
Engenharia de Telecomunicações.
Tabela 2 - Cursos presenciais propostos com seus principais indicadores acadêmicos
Cursos

Presencial

Grau
acadêmico

Turno

Ano
início

Vagas
anuais

Duração
nominal
(anos)

CH do
curso

Integralização

Fator de
retenção1

Matrículas
projetadas
(MAT2)

Engenharia Mecânica

Presencial

Bacharelado

Integral

2013

100

5

3600

semestral

0,0820

541

Engenharia da Computação

Presencial

Bacharelado

Integral

2014

100

5

3600

semestral

0,0820

541

Engenharia Civil

Presencial

Bacharelado

Integral

2013

100

5

3600

semestral

0,0820

541

Engenharia Materiais

Presencial

Bacharelado

Integral

2013

100

5

3600

semestral

0,0820

541

Engenharia Química

Presencial

Bacharelado

Integral

2014

100

5

3600

semestral

0,0820

541

Engenharia de Telecomunicações

Presencial
Presencial

Bacharelado
Bacharelado

Integral
Integral

2014
2013

100
100

5
5

3600
3600

semestral
semestral

0,0820
0,0820

541
541

Geologia
TOTAL GERAL

7

700

3.787

1

Fator de retenção estimado para cada área do conhecimento em cursos presenciais, conforme diretrizes usadas na expansão do REUNI
MAT=Σ(vagas de ingressos anuais * duração nominal * (1+fator de retenção))

2
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Considerando o preenchimento parcial das vagas de acordo com o cronograma previsto, o
número de matrículas projetadas acumuladas anualmente, a partir de 2013 será de 432, 1.188,
1.948, 2.707, 3463 e concluindo no ano de 2018 com 3.787 novos estudantes matriculados na
UFLA. (tabela 3)
Tabela 3 – Número de matrículas acumuladas e projetadas anualmente

Cursos
Engenharia Mecânica

CRONOGRAMA DE MATRICULA
2013
2014
2015
108

Engenharia da Computação

2016

2017

2018

216

325

433

541

541

108

216

325

433

541

Engenharia Civil

108

216

325

433

541

541

Engenharia Materiais

108

216

325

433

541

541

Engenharia Química

108

216

325

433

541

Engenharia de Telecomunicações

108

216

325

433

541

Geologia

108

216

325

433

541

541

TOTAL GERAL

432

1.188

1948

2707

3463

3787

Entende-se que esta expansão propiciará a ampliação do acesso à educação superior.
Trata-se, de todo modo, do desenvolvimento das condições necessárias para a viabilização
das diretrizes de desenvolvimento da educação superior pública propostas pelo Ministério da
Educação, por meio do Plano Nacional de Educação, e amplamente discutida na UFLA por meio do
PDI 2011-2015.
A ampliação proposta é de 3.787 matrículas nos cursos presenciais que, somadas às mais
de 9.500 matrículas previstas na expansão já em curso, totalizarão 13.287 matrículas em 2018,
quando se estabelecerão completamente todos os cursos criados.
Na Tabela 5 apresentamos os resumos dos indicadores necessários à implantação do
projeto e o resumo do cronograma anual de execução.
Para a projeção do número de pessoas necessárias para a implantação dos novos cursos
foram utilizadas as relações: 18 estudantes por docente e 15 estudantes por cada técnico.
Para os cursos presenciais Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia
Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia Química, Engenharia de Telecomunicações e Geologia
foi projetado um número de 30 docentes e 36 técnicos para cada um. Considerando todos os cursos
serão necessários, portanto um total de 210 docentes e 252 técnicos.
Embora os cursos de Engenharia tenham os primeiros períodos comuns, a Tabela 4
demonstra que a UFLA apresenta um crescimento e por isso mesmo pode ter comprometido sua
qualidade ao longo dos próximos anos.
Consequentemente, esta expansão gerou, entre 2002 e 2011, aumento do número de
titulados da ordem de 230%, sendo que no referido período foram titulados 2185 mestres e 1002
doutores nas diferentes áreas do conhecimento. Destaca-se que os profissionais formados pelos
Programas de Pós-Graduação são oriundos de diversas regiões do Brasil e de outros países. Esta
dispersão geográfica relativa à origem dos candidatos também contribui para consolidar a inserão
social e internacional da Pós-Graduação da UFLA.
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Tabela 4 – Crescimento da UFLA nos últimos anos
Indicadores

2007

2008

2009

2010

2011

Relação aluno/ professor efetivo

13,06

14,68

14,85

15,23

18,84

Relação aluno/ técnico-administrativo

13,83

15,18

16,00

17,76

22,29

Relação técnico-administrativo/ professor efetivo

0,94

0,97

0,93

0,86

0,85

Tabela 5 - Resumo dos indicadores e investimentos necessários à implantação do projeto
Resumo dos Indicadores e investimentos necessários à implantação do projeto
INDICADOR
Cursos presenciais propostos
Vagas oferecidas anualmente em cursos presenciais
Estudantes presenciais matriculados ao final da implantação

Valores
7
700
3787

Docentes a serem contratados

210

Técnicos-Administrativos a serem contratados

252

Na tabela 6, encontram-se os dados de docentes e técnicos necessários à implantação do
projeto.
Considerando-se a necessidade de ampliação da infraestrutura da universidade para atender
plenamente às necessidades dos cursos propostos foram projetadas novas salas de aula, espaço
físico para docentes e técnicos e Laboratórios, de acordo com a necessidade de cada curso,
incluindo-se a aquisição dos mobiliários e equipamentos para atender a estas estruturas.
Além destas instalações, projetadas em função das especificidades de cada curso, será
necessária a adequação da infraestrutura de uso comum da Universidade, visto que a inclusão de
3787 novos estudantes, 210 docentes e 252 técnicos provocará um aumento na demanda por
espaços administrativos e de apoio para atender as necessidades da comunidade universitária.
Considerou-se, deste modo, a necessidade de ampliação do Restaurante Universitário e da
Biblioteca Universitária, a construção de novo Laboratório de Informática com capacidade para 150
estudantes, dois Anfiteatros de uso comum para realização de eventos e aulas, ampliação da
estrutura administrativa comum, construção de nova estrutura de apoio à qualidade de vida, saúde e
bem estar da comunidade universitária, obras de Urbanização (pavimentação, estacionamento, rede
de energia, água e esgoto, telefonia, fibras ópticas, dentre outros), estruturação de tecnologia de
informação, dentre outras. Também será necessária a aquisição de equipamentos necessários para
instalação dos Laboratórios dos cursos de Engenharia e Geologia.
Projetou-se também, para equipar as novas estruturas: Mobiliário e Kit de informática para
os novos professores, computadores para o Laboratório de Informática, multimídia para salas de
aula/anfiteatros, equipamentos para a estrutura de apoio à qualidade de vida, saúde e bem estar da
comunidade universitária, mobiliários e equipamentos para a biblioteca, dentre outros.
Considerou-se ainda a necessidade de aquisição de novos veículos, sendo dois ônibus e
seis veículos de passeio, para atender a necessidade de deslocamento de estudantes e docentes para
atividades didáticas (aulas práticas) em ambientes fora do câmpus universitário.
A projeção do acervo bibliográfico necessário para a implantação dos cursos foi baseada
nos critérios do MEC (INEP) para a avaliação dos cursos de graduação no País, considerando-se os
critérios para se alcançar a nota máxima (conceito 5) nos indicadores relacionados, conforme
disposto no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura). Para
tanto foi estimado o número de títulos e exemplares necessários para cada curso, de acordo com o
número de disciplinas previsto nas matrizes curriculares, seguindo as seguintes orientações:
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Bibliografia básica: 3 títulos por disciplina, com 1 exemplar para cada 5 estudantes; e Bibliografia
complementar: cinco títulos por disciplina, com 1 exemplar para cada 5 estudantes.
As bolsas para apoio aos estudantes de baixa condição econômica tem se mostrado muito
eficientes para evitar a evasão e permitir a dedicação integral de estudantes com vulnerabilidade
financeira. Este instrumento tem promovido a inclusão social na universidade. O apoio da
universidade por meio do Alojamento Estudantil e Restaurante Universitário a preços subsidiados
aliados aos programas de Bolsas Atividade é fundamental para aumentar esta inclusão social já tão
significativa na UFLA.
Tabela 6 – Número de docentes e técnicos necessários à implantação do projeto
TOTAL
Técnicos2

RAP3

RAT4

30

36

18

15

2014

30

36

18

15

Bacharelado

2013

30

36

18

15

Presencial

Bacharelado

2013

30

36

18

15

Engenharia Química

Presencial

Bacharelado

2014

30

36

18

15

Engenharia de
Telecomunicações
Geologia

Presencial

Bacharelado

2014

30

36

15

15

Presencial

Bacharelado

2013

30

36

18

15

210

252

Cursos

Grau
acadêmico
Bacharelado

Ano de
início
2013

Docentes

Engenharia Mecânica

Presencial/
EAD
Presencial

Engenharia da Computação

Presencial

Bacharelado

Engenharia Civil

Presencial

Engenharia Materiais

TOTAL GERAL

1

1

Número de docentes necessários à implantação do projeto, considerando relação de 18 estudantes por docente.
Número de técnicos necessário à implantação do projeto, considerando a relação 1,15 técnico por cada docente.
3
RAP: Relação Aluno por Professor
4
RAT: Relação Aluno por Técnico
2
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14.3

Anexo III – Ata do Conselho Curador
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14.4

Anexo IV – Ata do Conselho Universitário
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