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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 127/2013 e da
Portaria TCU nº 175/2013.

Os itens e quadros abaixo, constantes da Portaria TCU nº 175/2013, não se aplicam à Instituição:




















Item 2 Quadro A.2.2.1. – Programa Temático
Item 2 Quadro A.2.2.2. – Objetivo
Item 2 Quadro A.2.2.3.1 – Ações – OFSS
Item 2 Quadro A.2.2.3.3. – Ações não previstas LOA 2013
Item 2 Quadro A.2.2.3.4. – Ações do Orçamento de Investimento
Item 4 Quadro A.4.1.3.2. – Despesas por Modalidade de Contratação
Item 4 Quadro A.4.1.3.4. – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
Item 4 Quadro A.4.5.2. – Despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos (conta t. B)
Item 3.3 – Remuneração Paga aos Administradores
Item 4.2 – Reconhecimento de Passivos
Item 4.4 – Transferência de Recursos
Item 4.6 – Renúncia de Receitas
Item 4.7 – Gestão de Precatórios
Item 5 Quadro A.5.2.1. – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de
cargos da unidade jurisdicionada*
Item 6 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros*
Item 6.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
Item 9.2 – Quadro A.9.2.1 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI*
Item 9.5 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário*
Item 11.3 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas (a UFLA utiliza o SIAFI)

*Item aplicável à IES, porém não possui informações.
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Parte A do anexo II da DN 127/2013
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) 3829-1502

Código CNAE: 8532-5/00

(035) 3829-1546

Endereço eletrônico: reitoria@reitoria.ufla.br
Página da Internet: http://www.ufla.br
Endereço: Praça Prof. Edmir Sá Santos, s/n – Câmpus 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, alterado pelas Resoluções CUNI 076/2010, 010/2011, 17/2011, 078/2011, 087/2011, 095/2011, 027/2012,
044/2012, 079/2012 e 059/2013 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, Câmpus Universitário, CEP 37.200-000, Caixa Postal
3037. Tem como finalidades e competências institucionais:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
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;
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;
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;
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;
estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela uma relação
de reciprocidade;
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;
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.

2.
3.

4.

5.

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;
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
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;
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;
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional;
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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 providências;
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;
11. 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, n° 044/2012, 079/2012 e 059/2013;
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.
6.
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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 que 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 que 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 que 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 que 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 promovidos 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.

12

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 dessas 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.
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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.

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:
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Macroprocessos
Finalísticos
ENSINO

PESQUISA

EXTENSÃO

Objetivos Estratégicos









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 Pós-graduação

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 servidores docentes, discentes e técnicoadministrativos.
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;
 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.

1.5

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 2011 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 2011-2015, uma vez que essas 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.
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Macroprocessos de Apoio

Processos de Apoio Administrativo
(Subprocessos)

Estrutura e Gestão Acadêmica







Apoio aos Cursos
Apoio às Pesquisas
Apoio à Extensão
Apoio aos Alunos
Apoio aos Professores



Estrutura e Gestão Administrativa





Processamento de Dados e Administração de Rede
Administração do Câmpus
Comunicação e Difusão



Processos Decisórios




Análise e Aprovação de Projetos
Regimento e Estatutos Internos

Planejamento, Finanças e Patrimônio






Elaboração de Projetos
Captação de Recursos
Alocação de Recursos
Gestão Orçamentária e Financeira

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas






Relações de Trabalho
Desenvolvimento do Corpo Docente e Servidores
Assistência Estudantil
Assistência Comunitária







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
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b)

c)

d)

e)
f)

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, por intermédio da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA
 Ministério dos Esportes - ME
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
Prefeitura Municipal de Lavras (público)
 Secretaria Municipal de Educação e rede municipal de ensino
 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (economia mista)
 CEMIG Distribuição S.A.
 Cemig Geração e Transmissão S.A
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAEPE (privado)
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC (privado)
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2. Planejamento e Resultados Alcançados
2.1

Planejamento da Unidade

A estrutura e o processo de planejamento da UJ estão em fase de mudanças e melhorias, a
fim de se obter dinamicidade, interatividade e efetividade na definição dos planos estratégico, tático
e operacional. A principal transformação será na metodologia e no ciclo operacional do
planejamento, como se pode observar na Figura 1.
Planejamento

Diagnóstico

PROCESSO CIRCULAR DE
PLANEJAMENTO

Prestação de Contas

Avaliação

Execução

Acompanhamento

Figura 1. Processo circular de planejamento público

Para tal mudança, foi montada uma equipe de servidores (Superintendente de Planejamento
e Técnicos Administrativos, sendo eles docente, administradores e assistentes administrativos) para
se envolverem em todas as fases do ciclo do planejamento, estabelecendo vínculos com todos os
órgãos internos à UFLA para manter o processo em funcionamento. Partindo de tal atribuição, o
ponto de partida deve ser o “diagnóstico”, sendo esse o levantamento de dados e contextos da
Instituição, que leva para a geração de informações pertinentes à análise e conclusão de resultados
alcançados, problemas enfrentados, melhorias e pontos para correção. A partir disso, é possível
trabalhar no avanço de ações de “planejamento”, com a determinação de objetivos e demandas de
melhoria, para a negociação de metas e planos de ações. A etapa de “execução” consiste
basicamente no envolvimento e engajamento de todos os servidores que têm, em sua função,
atividades e responsabilidades diretamente relacionadas às ações, metas e aos objetivos planejados.
A fim de manter a continuidade do planejamento, além de controlar e redirecionar ações planejadas,
o “acompanhamento” é imprescindível para o alcance dos objetivos estabelecidos – a constante
participação e o envolvimento da equipe de planejamento no fluxo dos processos para a execução
das ações planejadas anula a percepção de que o planejamento é um mero ideal. A “avaliação” é
uma fase muito importante e deve ser feita com base em indicadores estratégicos, de gestão,
eficiência e qualidade. Reuniões estão sendo realizadas para que se estabeleça o diálogo entre as
equipes que estão executando as ações, no sentido de avaliar pontos fortes e fracos, oportunidades e
ameaças, além da eficácia nas tarefas. Nesse caso, adota-se um método de avaliação de resultados,
seja de caráter qualitativo (entrevistas e reuniões), seja de caráter quantitativo (indicadores). Por
fim, seguindo uma estrutura-base de relatório anual de gestão, é possível levantar os resultados
alcançados com o planejamento para a inclusão de tais informações na “prestação de contas”,
garantir melhor exequibilidade das ações pretendidas e promover melhorias significativas na
Instituição.
Para o ano de 2013, foi proposta a elaboração do planejamento com base em três grandes
dimensões: (1) sociopolítica; (2) institucional-administrativa; (3) econômico-financeira.
A dimensão sociopolítica diz respeito às relações entre a UFLA e o ambiente externo, onde
são definidos os objetivos estratégicos pela Administração Executiva com base nas diretrizes do
Ministério da Educação (MEC) e nas políticas públicas operacionalizadas por meio do SINAES,
PNPG, dentre outros. Nessa dimensão, destacam-se os seguintes planos, por meio dos quais os
objetivos estratégicos devem ser alcançados:
1. Plano de Desenvolvimento Institucional (já realizado, 2011-2015);
2. Plano Diretor do Câmpus (a ser realizado em 2015);
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3. Plano Pedagógico Institucional (em andamento);
4. Plano de Desenvolvimento de Pessoas (a ser realizado);
5. Plano de Desenvolvimento da Tecnologia da Informação (já realizado).
A dimensão institucional-administrativa diz respeito ao ambiente interno da UFLA e suas
respectivas áreas técnico-administrativas, onde se destacam os seguintes planos, por meio dos quais
os objetivos táticos devem ser alcançados:
1. Plano de Metas das Pró-Reitorias (em andamento);
2. Plano de Metas das Faculdades (a ser realizado após a criação das faculdades);
3. Plano de Metas da Comunicação Institucional (a ser realizado em 2014);
4. Plano de Metas do CEAD (em andamento);
5. Plano de Metas dos Institutos (a ser realizado após a criação dos institutos).
A dimensão econômico-financeira diz respeito ao ambiente operacional da UFLA, onde se
destacam os seguintes planos, por meio dos quais os objetivos operacionais devem ser alcançados:
1. Plano Operacional de Obras, Construções e Reformas (a ser realizado em 2014);
2. Plano Operacional de Manutenção (a ser realizado em 2014);
3. Plano Operacional de Logística (a ser realizado em 2014);
4. Plano Operacional de Compras (a ser realizado em 2014);
5. Planejamento Orçamentário Anual (em andamento).
O planejamento nas três dimensões deve estar alinhado hierarquicamente, da dimensão
sociopolítica para a dimensão econômico-financeira, como se pode observar na Figura 2. Além
disso, procurar-se-á alinhar o orçamento a todas as ações planejadas que exijam qualquer tipo de
investimento, custo ou despesa, bem como definir responsabilidades de execução das ações e
alcance das metas aos envolvidos nos processos-chave.
Figura 2. Alinhamento hierárquico de planos
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Os planos foram definidos por meio da estrutura de processos finalísticos e de apoio, além
dos subprocessos que os atendem, relacionando os processos à estrutura hierárquica dos planos,
conforme Figura 3.
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Figura 3. Processos relacionados à estrutura hierárquica dos planos
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Dessa forma, em 2013, a UFLA manteve seu foco na execução das metas do Plano de
Desenvolvimento Institucional e vem sendo elaborado, em conjunto com os setores, os Planos
supracitados. Assim, foi possível avançar nos objetivos estratégicos já mencionados e obter
resultados significativos que serão mencionados a seguir.

2.1.1

Expansão dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação

No que diz respeito ao objetivo estratégico de expansão dos cursos de graduação e de pósgraduação, 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.
Nesse escopo, a partir da apresentação de uma proposta de expansão ao MEC,
conquistaram-se a aprovação e o apoio para criação, em 2014, dos seguintes cursos de Graduação:
engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia de materiais, geologia e
medicina. O projeto foi elaborado de maneira que essa 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 na implantação dessa proposta, assim
como para a criação de outros cursos de Graduação.
Em 2013, houve um aumento no número de programas de pós-graduação em relação ao ano
anterior. Nesse período, iniciou-se a oferta dos programas de Mestrado e Doutorado em Plantas
Medicinais, Aromáticas e Condimentares e o Mestrado profissional em Tecnologias e Inovações
Ambientais.

2.1.2

Qualidade do Ensino de Graduação e de Pós-Graduação

A melhoria na qualidade do ensino de graduação nos 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 2013, colocou a UFLA ranqueada como a
segunda melhor instituição universitária 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 essas 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.
Em referência às ações para a melhoria na qualidade do ensino de pós-graduação, cabe
destacar a forte relação que possuem com o alcance do objetivo estratégico de internacionalização
da Instituição.
A melhoria do conceito da CAPES dos cursos de pós-graduação é também foco constante da
gestão, e algumas ações realizadas em 2013 merecem destaque:
a) Expansão do Programa de Apoio à Publicação Científica em Periódicos com Fator de
Impacto (PAPC-UFLA), criado em 2009, e que, em 2013, apoiou a tradução e revisão de 195
artigos científicos em língua estrangeira;
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b) Alocação de recursos financeiros concedidos pela CAPES em 2013 no valor de
R$2.261.526,66;
c) A captação de recursos da UFLA no edital Pró-Equipamentos da CAPES no valor de R$
1.185.254,66, ação que injeta melhoria direta nos laboratórios de pesquisa e ensino de pósgraduação da UFLA, refletindo inegavelmente em melhoria da qualidade.
d) A captação de recurso para aquisição de livros em atendimento ao edital de
Livros/FAPEMIG no valor de R$160.504,85;
e) No total 61,17% dos alunos de Pós-Graduação da UFLA possuem bolsa. Essa
porcentagem pode ser ainda maior, pois existem cotas de bolsas de empresas, cotas de professores e
outras que não pertencem à relação de bolsas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Nesse foco, o
número de bolsas destinadas a estudantes de pós-graduação foi de 506 para o mestrado e 559 para o
doutorado. Além disso, convém destacar algumas ações para o aumento de bolsas, tais como: envio
de discentes ao exterior por mais de 9 meses que, segundo as normas de distribuição de cotas da
CAPES, geram 48 meses de cotas de bolsas de doutorado ao programa de pós-graduação.
f) Vale também destacar que a UFLA possui um convênio com a Universidade de Lancaster,
Inglaterra, que permite dupla titulação na Pós-graduação.

2.1.3

Mudança na Estrutura Organizacional

No contexto interno, a UFLA está passando por intenso crescimento em sua infraestrutura
física e de pessoal para atender ao maior número de vagas ofertadas e ao maior número de cursos de
graduação e de pós-graduação criados nos últimos cinco anos. Esse contexto de crescimento tende a
continuar por vários anos e é imperativo para o planejamento de médio e longo prazo da estrutura
organizacional da UFLA, no sentido de comportar e se adequar às exigências de qualidade e
efetividade de sua gestão acadêmica e administrativa. Em relação a isso, conforme previsto no
Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015, foi criada uma comissão interna para discutir
com a comunidade a proposta de mudança na estrutura organizacional da Instituição, mais
flexível, que possibilite o reconhecimento das áreas de competências específicas como base para a
necessária profundidade, qualidade e excelência do conhecimento científico.
Ao longo de 2013, em mais de 40 reuniões – dentre elas com representantes de todas as
classes atuantes na Universidade, em Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão e em Sessões Públicas – foi discutida e apresentada a adoção de uma estrutura matricial de
organograma. Dessa forma, extinguir-se-iam os Departamentos Didático-Científicos e criaria as
Faculdades, as Unidades Didático-Científicas e os Setores, a fim de definir claramente as áreas de
competências e atuações dos cargos, no sentido de aumentar a eficiência administrativa,
descentralizar a administração e distribuir melhor as responsabilidades. Essa estrutura também
define claramente o Ensino, a Pesquisa e Extensão como áreas fins em interação com as áreas de
apoio administrativo, representadas pelas Pró-Reitorias e suas diretorias/coordenadorias.
Além disso, a proposta inclui a criação de uma estrutura organizacional que apoie o
surgimento dos Institutos Temáticos, com propósitos definidos e com foco no desenvolvimento da
pesquisa científica e na difusão do conhecimento interdisciplinar. Além disso, promovendo o
desenvolvimento de grupos multidisciplinares, os Institutos poderão contemplar a
interdisciplinaridade do conhecimento, desenvolvendo pesquisas básicas ou voltadas para a
inovação, focalizadas em objetivos específicos, bem como pesquisas relacionadas à formação de
professores e à extensão universitária inovadora. Após a aprovação pelos Conselhos Superiores da
UFLA, a proposta será implantada gradativamente ao longo de 2014.
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2.1.4

Modernização do Sistema de Gestão

A fim de garantir a modernização do sistema de gestão da Instituição, em 2013, a Diretoria
de Gestão de Tecnologia da Informação realizou uma análise de viabilidade para a implantação de
um sistema integrado na gestão Pública Administrativa e de Recursos Humanos, com o intuito de
desburocratizar e aprimorar os processos operacionais e gerenciais. Foi escolhida então uma
solução licenciada com grande abrangência negocial, de qualidade e adequabilidade ao uso da
Instituição.
O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) oferece operações
fundamentais para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos, sendo,
portanto, atuante nas atividades meio da UJ. O Sistema integra totalmente a área administrativa,
desde a requisição (material, prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens,
hospedagem, material informacional, manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento
distribuído internamente. Além disso, o SIPAC controla e gerencia: compras, licitações, boletins de
serviços, liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços, patrimônio, contratos,
convênios, obras, manutenção do câmpus, faturas, bolsas e pagamento de bolsas, abastecimento e
gastos com veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de processos, dentre outras
funcionalidades.
Por tudo isso, esse sistema representa grande avanço à administração universitária, uma vez
que permite o controle refinado dos procedimentos administrativos, vinculados, inclusive, ao
orçamento distribuído no âmbito interno. Em 2013 todas as compras da UFLA foram realizadas por
meio do SIPAC, alcançando os resultados planejados para sua implementação.
Por outro lado, encontra-se em processo de implantação o Sistema Integrado de Gestão de
Recursos Humanos (SIGRH). Esse sistema informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais
como: agendamento/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional,
dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, concursos, capacitações,
atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, dentre
outros. Em 2014, esse sistema entrará em uso pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas (PRGDP).
Outro sistema que será implantado em 2015 é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
(SIGAA), que informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos: graduação,
pós-graduação (stricto e lato sensu), submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa,
submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria
e inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a
distância e um ambiente virtual de aprendizado.
Com tudo isso, a UFLA se vê amparada no apoio à execução de seus processos internos com
eficiência e maior controle. Ainda em 2013, iniciaram-se, gradativamente, os módulos de processos
administrativos, a fim de obter o maior aproveitamento possível em sua utilização. Em 2014 esse
processo terá continuidade, com previsão de término de implantação total de todos os sistemas em
2016.
Outra ação desenvolvida em 2013 para modernização do sistema de gestão da UFLA foi a
criação e funcionamento do Escritório de Processos na UFLA. A implementação do escritório de
processos na UFLA visa a estudar os processos de trabalho e racionalizá-los para que a burocracia
seja eficiente e eficaz na prestação do serviço público, bem como no cumprimento das metas
propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015 relacionadas à
modernização da administração universitária. O escritório de processos é focado na permanência e
na garantia de que as práticas e lógicas de gestão continuem constantemente sendo internalizadas e
atualizadas. Em 2013, foram mapeados os seguintes processos:
 PRGDP
 Alteração de Férias
 Alteração Cadastral
 Dependente
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Relatórios de Frequência
Funções Comissionadas
Interrupção de Férias
Nomeação de Servidor
Solicitação de Material
Pedido de Férias
Incorporação de Quintos
Redistribuição de Servidor
Solicitação de Material
Contrato de Substitutos/Temporários
Vacância de Servidor
DGM
 CMP
 Almoxarifado
 Conferência de Mercadoria na CMP
 Material de Obra
 Controle de Empenho e NF
 Recebimento de Mercadoria de Consumo e Permanentes na CMP
 Requisição de Materiais
 Relatório Mensal de Almoxarifado
Dicon
Divisão de Material
DRCA
CCPD
PRPG
Secretaria de Departamentos
PROEC
 Entidades de Extensão
 Projetos de Extensão
PRG
 Matrícula de Calouros – EAD
 Matrícula de Calouros – Presencial
 Rematrícula – EAD
 Rematrícula – Presencial
 Processo de Regime Acadêmico Diferenciado

2.1.5 Centro de Referência em Extensão
A UFLA, em consonância com sua missão e considerando as diretrizes nacionais para as
IES, desenvolve uma política de extensão universitária articulada com o ensino e a pesquisa e
busca, de forma efetiva, concretizar uma pauta de inclusão social, contribuir na formação cidadã e
humanista e o promover o desenvolvimento integral do ser humano. A UFLA sempre desempenhou
um papel estratégico no desenvolvimento da sociedade, destacando-se na extensão pelo seu
pioneirismo e papel histórico, quando, ainda nas décadas de 20 e 30, promoveu a Primeira
Exposição Nacional do Milho, a Primeira Exposição Agropecuária do Estado de Minas Gerais e
editou O AGRICULTOR, primeira revista de Minas Gerais direcionada ao produtor rural.
A UFLA sempre se preocupou com a realidade regional e, por meio das atividades
extensionistas, tornou-se mais participativa. Essa interação INSTITUIÇÃO-COMUNIDADE é
resultado do esforço e participação dos seus docentes, discentes e técnico-administrativos,
exercendo a EXTENSÃO como processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a
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pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a Instituição e a
Comunidade.
O Centro de referência em extensão, a Universidade Federal de Lavras tem promovido
ações integradas e inovadoras de extensão, cultura e inclusão social, buscando estabelecer parcerias
e ações conjuntas com outras instituições, mantendo um estreito relacionamento com a comunidade
local e regional. A operacionalização das ações de extensão e cultura é realizada pela Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura (PROEC) por meio de ações de extensão, programas e projetos, atividades
culturais, manutenção de museus, conservação do patrimônio e da memória cultural. A PROEC
estimula a incorporação do maior número de docentes, técnico-administrativos e, principalmente, de
estudantes nas ações de extensão.
Os estudantes têm a oportunidade de participar do “Programa Bolsa de Extensão”, que tem
por objetivo viabilizar a sua participação em processos de interação entre a Universidade e a
sociedade por meio de atividades acadêmicas que contribuam para sua formação profissional e para
o exercício da cidadania. Em 2013 foram contemplados 380 bolsistas de extensão, os quais recebem
auxílio financeiro e são vinculados a um projeto, orientado e acompanhado por um professor ou
técnico administrativo.
Foram registrados, em 2013, 236 projetos de extensão que atendem a diversas demandas da
comunidade. Esses projetos foram financiados pela instituição e também receberam recursos por
meio de aprovação em editais do Ministério da Educação, especialmente, PROEXT – SESu/MEC e
SECAD – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC. No caso do
PROEXT, foram executados quatro projetos no valor de R$459.337,99.
Contamos com programas que oferecem cursos de qualificação profissional para a
comunidade externa à universidade. Esses cursos têm por objetivo melhorar a capacitação
profissional e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida e renda familiar de indivíduos com
alta vulnerabilidade socioeconômica. Os cursos são ofertados semestralmente e oferecem
aproximadamente 350 vagas em diversos cursos de capacitação profissional.
O Curso Pré-Universitário (Pré-Uni) é uma ação conjunta da UFLA e Prefeitura Municipal
de Lavras. O Pré-Uni tem por objetivo ampliar a integração da UFLA e Prefeitura de Lavras com a
comunidade local e regional; promover a inclusão social de jovens e adultos com vulnerabilidade
socioeconômica e oferecer meios para que eles possam competir em melhores condições nos
processos seletivos das universidades. O Pré-Uni também proporciona, aos alunos da UFLA, a
oportunidade de participar de programa de extensão na área social, além de possibilitar o
treinamento na área de docência. Em 2013, 300 participantes cursaram o Pré-Uni e vários desses
participantes conseguiram entrar nos cursos superiores oferecidos pela UFLA.
Em 2013, a universidade promoveu 792 eventos (simpósios, seminários, congressos,
encontros, dias de campo, cursos, palestras, oficinas e outros). Esses eventos envolvem vários
setores, com vistas a promover ações transformadoras na sociedade. Os docentes da UFLA
participam de inúmeras palestras, mesas-redondas e debates em todo o país. A participação dos
professores nesses eventos amplia a visibilidade da UFLA e possibilita a divulgação das tecnologias
geradas pela universidade.
O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, 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 comunidades carentes e ampliem o bem-estar da
população. O Projeto Rondon é uma ótima oportunidade para que o docente e discente, por meio de
atividades presenciais, possam interagir com as diversidades da sociedade brasileira, de modo a
oportunizar intercâmbio de experiências com consequentes ações de ajuda mútua, entre os
participantes do projeto e a comunidade onde ele atuará. Em 2013, a universidade teve um projeto
aprovado na Operação São Francisco, na cidade de Santo Amaro das Brotas (SE). É nesse cenário
que os participantes do projeto têm contato direto com a população e outras realidades do Brasil, e
são levados a se interessar pelas políticas públicas, educação, pela administração e organização
sanitária, pelo saneamento ambiental, pela saúde ocupacional, pela alfabetização e cidadania e pela
investigação científica in vivo.
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A UFLA realiza anualmente o Congresso de Extensão (Conex) e procura divulgar, por meio
de apresentação de resumos e pôsteres, os projetos de extensão da UFLA e também realizar
minicursos de temas relevantes para a comunidade. O Conex é um evento voltado para o
aprendizado e o intercâmbio de ideias entre os participantes, envolvidos em ensino, pesquisa e
extensão, com o aproveitamento da estrutura existente nos diferentes setores dessa Universidade.
Desde 2010, são realizados simultaneamente o CONEX (Congresso de Extensão), o
CIUFLA (Congresso de Iniciação Científica) e o Congresso da Pós-Graduação. Por esse motivo, a
programação é definida conjuntamente entre a PROEC, PRP, PRPG e APG. No ano de 2013 foram
realizados o XXVI Congresso de Iniciação Científica (CIUFLA), o VIII Congresso de Extensão
(CONEX) e o XXII Congresso de Pós-Graduação. O evento tem por finalidade trazer ao
conhecimento e à apreciação da comunidade acadêmica os resultados dos variados projetos de
extensão da UFLA; incentivar a troca de experiências entre a universidade e a sociedade; promover
o desenvolvimento de atividades de ensino e de pesquisa associadas às ações de extensão, valendose da experiência e das competências institucionais. No VIII CONEX, tivemos a apresentação de
362 resumos de projetos de extensão desenvolvidos pela UFLA. O evento contou com uma
programação variada, em que se destacam os minicursos que são oferecidos gratuitamente à
comunidade.
O estágio é um ótimo exemplo da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Faz parte
do plano pedagógico de todos os cursos. O estágio prepara o aluno para o ingresso no mercado de
trabalho e desenvolve atividades para que haja integração entre prática e teoria. Por meio dos
estágios, os acadêmicos antecipam o contato com a sua profissão, contribuem na execução de
atividades das empresas e identificam possíveis problemas que a universidade pode solucionar. A
UFLA tem procurado facilitar e estimular a participação em estágios – sejam eles obrigatórios ou
não. Mais de 920 empresas já estão conveniadas e, em 2013, aproximadamente 1200 estudantes da
UFLA participaram do programa de estágio.

2.1.6

Avanços na Gestão de Inovação Tecnológica

Na busca por avanços na gestão de inovação tecnológica, 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 120 grupos,
sendo onze deles em fase de preenchimento, onde atuam 1024 pesquisadores, 2051 estudantes e 150
técnicos. Esses grupos desenvolvem 639 linhas de pesquisa. Houve crescimento significativo,
comparando-se a base corrente, 2013, e o último censo do CNPq, realizado em 2012. O número de
grupos aumentou 24%, o de pesquisadores aumentou 65% e o de estudantes 112%. 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 cinco anos foi de 5922 artigos, com crescimento significativo do número de publicações em
revistas de maior impacto. Esse número evidencia 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.
O aumento do número de docentes recém-contratados envolvidos em pesquisa, a política de
aumento das bolsas institucionais de iniciação científica (PIBIC/UFLA) e o resultado dos
estudantes da UFLA na seleção do Programa Jovens Talentos para a Ciência desencadeou um
aumento de 98% no número de estudantes vinculados aos programas institucionais de bolsas de
iniciação científica (PIBIC), totalizando 1.165 bolsas. A iniciação científica encontra-se
consolidada em boa parte dos cursos da UFLA. A política institucional, na visão da nova gestão,
possibilitou 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%.
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Ainda no escopo das ICs institucionais, foi realizado em outubro de 2013 o XXVI
Congresso de Iniciação Científica da UFLA (CIUFLA). Foram recebidos 1210 resumos, dos quais
98% foram apresentados e publicados, mostrando que a maioria cumpre critérios de qualidade. No
mesmo congresso, foram também apresentados resumos com os resultados do Programa de
Iniciação Científica Júnior (BIC JÚNIOR), financiado pela FAPEMIG, no qual participaram, em
2013, 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
250 bolsas, todas destinadas a alunos dos cursos de licenciatura.
Em 2013, foi também lançado 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 em 2013 teve 165 estudantes que conseguiram bolsas neste
edital, sendo 28,5% desses estudantes pertencentes aos cursos de Engenharia de Controle e
Automação e Engenharia Ambiental, reforçando a vocação e necessidade da UFLA de ampliar a
sua oferta de cursos em áreas tecnológicas e de inovação. Esse programa confere bolsa a estudantes
ingressantes, em valor equivalente à bolsa de Iniciação Científica, pelo período de 12 meses; 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 esse programa a porta de
entrada para a maioria dos estudantes de IC da UFLA.
Na vertente da política de proteção à propriedade intelectual no âmbito da UFLA e da
transferência de tecnologias, o NINTEC, órgão responsável por essas ações, depositou, em 2013,
oito patentes, um certificado de adição com titularidade da UFLA, dois softwares e três marcas de
inventores independentes. Além disso, organizou as palestras intituladas "Propriedade intelectual
como instrumento", "Proteção da biodiversidade" e "Núcleo de Inovação Tecnológica - UFLA".
Em 2013, foi lançado o NINTEC ITINERANTE, que é uma visita previamente agendada da
equipe NINTEC a cada departamento, para levar informações à comunidade acadêmica sobre a
importância da proteção intelectual na universidade e orientação na elaboração da documentação
para pedido de patentes, registros de marcas, programas de computador, cultivares, desenhos
industriais, direitos autorais, e outros; auxiliar no processo para transferência das tecnologias
geradas na UFLA; estimular ao empreendimento das criações com potencial de inovação; incentivar
a celebração de convênios e acordos com instituições e empresas parceiras.
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. Nesse escopo, em 2013 a editora publicou treze 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-científico.
Além disso, estiveram vigentes em 2013 cerca de 291 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 407 projetos foram financiados pela FAPEMIG.
Diversos projetos convênio FINEP, para melhoria de infraestrutura, estiveram vigentes e sob
a gestão da UFLA em 2013:
1. Unidade para procedimentos técnicos e científicos em produção e qualidade de carnes;
2. Centro de pesquisa científica aplicada da UFLA;
3. Centro de melhoramento genético de plantas;
4. Centro de Pesquisa e Processamento de Produtos Agrícolas;
5. Centro de pesquisa em gado de leite;
6. Centro multiusuário de microscopia;
7. Centro de Computação Científica Aplicada;
8. Unidade de Monitoramento da Qualidade Ambiental
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2.1.7

Internacionalização

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
corrigir eventuais dificuldades de publicação em periódicos de 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.
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2.2

Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

2.2.1

Ações

Quadro 1 – Ação/Subtítulos
Identificação da Ação
0005

Código

Tipo: Operação Especial

Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)

Descrição
Programa

Cumprimento de Sentença
Judicial

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Tipo: Operação Especial

Código: 0901

( X )Não
Caso positivo:( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

0031

144.422,00

133.600,00

133.599,41

133.599,41 133.599,41

Paga

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
0,00

0,00

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

Nº do
subtítulo/
Valor em
Localizador 01/01/2013
0
0031

Valor
Liquidado
0

Valor
Cancelado
0

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Identificação da Ação
00G5

Código

Tipo: Operação Especial

Programa

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do pagamento de Precatórios e
Requisições de Pequeno Valor
Cumprimento de Sentença Judicial
Código: 0901 Tipo: Operação Especial

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Descrição

Ação Prioritária

( ) Sim

( X )Não
Caso positivo:( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

0001

15.834,00

15.834,00

Nº do subtítulo/
Localizador

Despesa
Liquida
Empenhada
da
15.834,00

6.456,50

Paga
6.456,50

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
0,00

9.377,50

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
01/01/2013
36.638,76

0001
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

0,00

495,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0
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Identificação da Ação
00M0

Código

Tipo: Projeto

Contribuição à Entidades Nacionais Representativas de Educação e Ensino

Descrição
Programa

Programa de Gestão e
manutenção do Ministério da
Educação.

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Tipo: Gestão e
Manutenção

Código: 2109

( X )Não
Caso positivo: ( )PAC (
Lei Orçamentária Anual - 2013

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

0031

87.000,00

7.000,00

30.478,22

30.478,22

30.478,22

Dotação

Despesa

0,00

0,00

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

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em
01/01/2013
0

Valor
Liquidado

0031
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor
Cancelado
0

0

Unidade de
medida
0

Descrição da Meta

Realizada
0

Identificação da Ação
Código

0181

Tipo: Projeto

Descrição

Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Programa

Previdência de Inativos e
Pensionistas da União

Código: 0089

Tipo: Projeto

Unidade Orçamentária UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim

Ação Prioritária

( X )Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Dotação
Inicial

0031 28.723.920,00
Nº do
subtítulo/
Localizador

Restos a Pagar
inscritos 2013

Despesa
Final

Empenhada

34.811.958,00 34.484.004,79

Liquidada
34.484.004,79

Paga
34.484.004,79

Processa
dos

Não
Processados

0,00

0,00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
01/01/2013

0031
0,00
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

0,00

0,00

Descrição da
Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0
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Identificação da Ação
Código

09HB

Descrição

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de
Previdência dos servidores públicos federais.

Tipo: Projeto

Programa

Programa de Gestão e manutenção
do Ministério da Educação.

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Tipo: Gestão e
Manutenção

Código: 2109

( X )Não
Caso positivo: (
Lei Orçamentária Anual - 2013

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Restos a Pagar
inscritos 2013
Não
Processa
Processado
dos
s

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

0001

18.133.288,00

21.012.866,00

20.654.758,65

20.654.758,65

20.654.758,65

Nº do
subtítulo/
Localizador

0,00

0,00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

0001
0,00
0,00
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Unidade de
medida
0

Descrição da Meta

0,00

Realizada
0

Identificação da Ação
Código

20TP

Descrição

Pagamento de pessoal da União

Tipo: Projeto

Programa

Programa de Gestão e manutenção
do Ministério da Educação.

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Tipo: Gestão e
Manutenção

Código: 2109

( X )Não
Caso positivo: (
Lei Orçamentária Anual - 2013

)PAC (

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Restos a Pagar
inscritos 2013
Não
Proces
Processa
sados
dos

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

0031

90.564.399,00

111.434.483,00

109.121.280,69

109.121.280,69

109.121.280,69

Nº do
subtítulo/
Localizador

0,00

0,00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
01/01/2013

0031
0,00
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

0,00

0,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizad
a
0
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Identificação da Ação
2004

Código

Tipo: Projeto

Assistência médica e odontológica aos servidores civis, militares, empregados e seus
dependentes.

Descrição
Programa

Programa de Gestão e
manutenção do Ministério
da Educação.

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Código: 2109

Tipo: Gestão e Manutenção

( X )Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador
0031

Dotação
Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

2.409.158,00 2.803.600,00 2.768.696,80 2.768.696,80 2.768.696,80
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

0031

Despesa

Unidade de
medida

Descrição da meta

Concessão, em caráter suplementar, do
benefício de assistência médico-hospitalar
e odontológica aos servidores, militares e
empregados, ativos e inativos,
dependentes e pensionistas, exclusive
pessoal contratado por tempo determinado
(Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993).
Unidade
A concessão do benefício é exclusiva para
a contratação de serviços médicohospitalares e odontológicos sob a forma
de contrato ou convênio, serviço prestado
diretamente pelo órgão ou entidade ou
auxílio de caráter indenizatório, por meio
de ressarcimento.

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
0,00

0,00

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

1989

1989

2067

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

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0031

0,00

0,00

0,00

idem descrição acima

unidade

0*

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC
* Não foi possível mensurar a quantidade realizada com recursos de RAP de exercícios anteriores.
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Identificação da Ação
Código

2010

Descrição

Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores civis, empregados e militares.

Tipo: Projeto

Programa

Programa de Gestão e
manutenção do Ministério da
Educação.

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Código: 2109

Tipo: Gestão e Manutenção

( X )Não
Caso positivo: (
Lei Orçamentária Anual - 2013

)PAC (

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

0031

168.000,00

168.000,00

Nº do
subtítulo/
Localizador

0031

Empenhada

Liquidada

Paga

154.523,85
154.523,85 154.523,85
Execução Física da Ação - Metas
Unidade de
medida

Descrição da meta

Concessão do benefício de assistência préescolar pago diretamente no contracheque, a
partir de requerimento, aos servidores e
empregados públicos federais, inclusive
unidade
pessoal contratado por tempo determinado
(Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993),
que tenham filhos em idade pré-escolar.

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
0,00

0,00

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

157

157

140

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

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0031

0,00

0,00

0,00

idem descrição acima

unidade

0*

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC
* Não foi possível mensurar a quantidade realizada com recursos de RAP de exercícios anteriores.
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Identificação da Ação
Código

2011

Descrição

Auxílio-transporte aos servidores civis, empregados e militares.

Tipo: Projeto

Programa

Programa de Gestão e
manutenção do Ministério da
Educação.

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Código: 2109

( X )Não
Caso positivo: (
Lei Orçamentária Anual - 2013

Tipo: Gestão e Manutenção

)PAC (

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

0031

763.344,00

263.344,00

Empenhada

Liquidada

Paga

65.354,33
65.354,33 65.354,33
Execução Física da Ação - Metas

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
0,00

0,00

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

0031

Pagamento pela União de auxilio-transporte
em
pecúnia,
de
natureza
jurídica
indenizatória, destinado ao custeio parcial
das despesas realizadas com transporte
coletivo municipal, intermunicipal ou
interestadual pelos servidores, militares e
empregados públicos federais, inclusive
pessoal contratado por tempo determinado
(Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993),
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.

unidade

353

353

143

Montante

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

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0031

0,00

0,00

0,00

idem descrição acima

unidade

0*

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC
* Não foi possível mensurar a quantidade realizada com recursos de RAP de exercícios anteriores.
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Identificação da Ação
Código

2012

Descrição

Auxílio-alimentação aos servidores civis, empregados e militares.

Tipo: Projeto

Programa

Programa de Gestão e
manutenção do Ministério
da Educação.

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Código: 2109

Tipo: Gestão e Manutenção

( X )Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador
0031

Dotação
Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

3.576.000,00 4.562.000,00 4.547.191,54 4.547.191,54 4.547.191,54
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

0031

Despesa

Unidade de
medida

Descrição da meta

Concessão em caráter indenizatório e sob
forma de pecúnia do auxílio-alimentação
aos servidores, militares e empregados
públicos federais, ativos, inclusive pessoal
contratado por tempo determinado (Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por
unidade
meio de manutenção de refeitório,
benefício que será pago na proporção dos
dias trabalhados e custeado com recursos
do órgão ou entidade de lotação ou
exercício do servidor ou empregado ou
por meio de manutenção de refeitório.

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
0,00

0,00

Montante
Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

980

980

971

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

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em
01/01/2013

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0031

0,00

0,00

0,00

idem descrição acima

unidade

0*

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC
* Não foi possível mensurar a quantidade realizada com recursos de RAP de exercícios anteriores.
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Identificação da Ação
Código

20GK

Descrição

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

Tipo: Projeto

Iniciativa

Concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterior, para a formação,
valorização e capacitação de recursos humanos e para promover cooperação internacional
no Sistema Nacional de Pós-Graduação, em áreas de interesse nacional e regional, inclusive
formação de professores, garantida equidade étnico-racial e de gênero.

Programa

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

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Objetivo

( X )Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

Código:
0803

Tipo:
Projeto

Código:
2032

Tipo:
Projeto

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

0001

909.338,00

1.586.205,00

Nº do
subtítulo/
Localizador

0001

Empenhada

Liquidada

Paga

1.574.482,35 1.188.110,61 1.152.308,92
Execução Física da Ação - Metas

Descrição da meta

Restos a Pagar inscritos 2013
Processa
Não Processados
dos
0,00

Unidade
de
medida Previsto

Desenvolvimentos de programas e projetos de Ensino, Pesquisa
e Extensão universitária e de atendimentos a 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 e de apoio acadêmico, compostos por alunos dos
cursos de graduação, pós-graduação, mestrandos ou
doutorandos; 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.
Concessão de recursos financeiros destinados à melhoria da
infraestrutura de ensino e de pesquisa, à aquisição de insumos
para laboratórios, à melhoria das condições de funcionamento
de cursos e bibliotecas, à promoção e participação em eventos Unidade
científicos, mediante critérios que levem em conta: os méritos
técnico, acadêmico, científico ou tecnológico, bem como as
especificidades regionais e das áreas do conhecimento, a edição
de obras científicas e educacionais e demais atividades que
contribuam para a qualidade das ações desenvolvidas pelos
programas de pós-graduação e de programas da CAPES de
formação, valorização e capacitação de profissionais, assim
como a manutenção das Casas do Brasil no exterior, que
atendem a estudantes e a pesquisadores brasileiros em missão
de estudo. Oportunizar ao aluno universitário a
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão e a
consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante
atividades voltadas à coletividade, viabilizando a vivência
social e comunitária e a integração entre a Instituição de Ensino
Superior e a comunidade. Melhorar as condições de ensino-

253

386.371,74
Montante
Reprogra
Realizado
mado (*)

253

225
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aprendizagem dos cursos de graduação das universidades
mediante a formação de grupos tutoriais de alunos visando a
otimizar o potencial acadêmico dos estudantes e promover a
integração entre a atividade acadêmica com a futura atividade
profissional. Promover o desenvolvimento da pós-graduação
nacional e de programas de formação, valorização e
capacitação de profissionais, mediante a melhoria das
condições de funcionamento dos programas de pós-graduação,
dos cursos de formação de profissionais, por meio de
investimento e custeio de atividades de ensino e pesquisa, da
execução de projetos de cooperação entre instituições de ensino
e/ou de pesquisa no país e exterior, participação e realização de
eventos científicos nacionais e internacionais.
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas

Nº do
subtítulo/
Valor em
Localizador 01/01/2013

Valor
Liquidado

0001
167.439,98
157.481,22
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade
de
medida

Realizada

0,01

idem descrição acima

Unidade

3
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Identificação da Ação
20RJ

Código

Tipo: Projeto

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais,
Funcionários e Gestores para a Educação Básica
Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de
profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades
presencial e a distância, considerando programas específicos, como para professores indígenas, do
campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da
história e cultura indígena, afro-brasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a
educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a
sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos
da criança e do adolescente.

Descrição

Iniciativa

Objetivo

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

Programa

Educação Básica

Código: 2030

Tipo:
Projeto

Tipo: Projeto

Unidade Orçamentária UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim

Ação Prioritária

( X )Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

0001

357.340,00

357.340,00

Empenhada

Liquidada

Paga

357.340,00
44.000,95
44.000,95
Execução Física da Ação - Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

0001

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
educação básica e programas específicos para população indígena,
do campo e quilombola, a 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, inclusive na
implementação da política da educação especial na perspectiva da
educação inclusiva, bem como contribuir para o desenvolvimento de
estudos e pesquisas voltados para a melhoria da formação.

Nº do
subtítulo/
Localizador

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
0,00

313.339,05

Unidade
Montante
de
Repro
Reali
medida Previsto gramado (*) zado

Unidade

2519

2519

1749

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

Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida
0001
64.796,74
46.896,66
0,01
idem descrição acima
Unidade
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC
* Não foi possível mensurar a quantidade realizada com recursos de RAP de exercícios anteriores.

Realizada
0*
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Identificação da Ação
Código

20RK

Descrição

Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

Tipo: Projeto

Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior,
com diversificação da oferta de cursos, 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.
Ampliar o acesso à educação superior com
condições de permanência e equidade por meio, em
especial, da expansão da rede federal de educação
superior, da concessão de bolsas de estudos em
instituições privadas para alunos de baixa renda e do Código: 0481
Tipo: Projeto
financiamento estudantil, promovendo o apoio às
instituições de educação superior, a elevação da
qualidade acadêmica e a qualificação de recursos
humanos.

Iniciativa

Objetivo

Unidade Orçamentária

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação,
Ensino,
Pesquisa e Extensão.
UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Programa

( X )Não
Caso positivo: (
Lei Orçamentária Anual - 2013

Código: 2032

)PAC

(

Tipo: Projeto

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador
0031
Nº do
subtítulo/
Localizador

0031

Nº do
subtítulo/
Localizador

Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Paga

30.547.671,00 33.619.683,00 31.883.976,22 16.811.374,38 15.946.348,32
Execução Física da Ação - Metas
Descrição da meta

Unidade de
medida

Garantia do 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,
propiciar o pagamento de contribuições e
anuidades a organismos nacionais, bem como a Unidade
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.

Previsto

11635

Restos a Pagar
inscritos 2013
Processa
Não
dos
Processados
2.956,27

15.072.601,84

Montante
Reprogramado
(*)

Realiza
do

11635

12718

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

Valor em
Valor
Valor
Descrição da Meta
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
0031
16.789.451,63 10.263.500,06 194.053,22
idem descrição acima
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC
* Não foi possível mensurar a quantidade realizada com recursos de RAP de exercícios anteriores.

Unidade de
medida
Unidade

Realiza
da
0*
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Identificação da Ação
Código

4002

Descrição

Assistência ao Estudante de Ensino Superior

Tipo: Projeto

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

Iniciativa

Objetivo

Programa

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino,
Pesquisa e Extensão.

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Ação Prioritária

( ) Sim

Código: 2032

( X )Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

Tipo: Projeto

( ) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Dotação
Inicial

0031 4.905.579,00
Nº do
subtítulo/
Localizador

0031

Nº do
subtítulo/
Localizador

Despesa
Final

4.905.579,00

Empenhada

Liquidada

Paga

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados

4.726.883,54 2.002.418,84 2.002.418,84
Execução Física da Ação - Metas

Descrição da meta

Unidade de
medida

Apoio financeiro a projetos educacionais apresentados pelas
Instituições de Ensino Superior 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 cada população
tais como: do campo, indígenas, quilombolas,
afrodescendentes e pessoas com deficiência. Fornecimento ou
auxílio a alimentação, alojamento e transporte, dentre outras
iniciativas da assistência ao estudante e que contribua para o
Unidade
bom desempenho do aluno no ensino superior. Concessão de
ajuda financeira apara apoiar a manutenção dos estudantes
carentes, inclusive estrangeiros, matriculados em cursos de
graduação nas Instituições de Ensino Superior. Promover a
permanência do estudante em nível de graduação, evitando a
evasão e a retenção nas universidades, por meio de ações que
contemplem os estudantes do ensino superior, inclusive
estrangeiros, e o acesso pleno de pessoas com deficiência às
instituições de ensino superior.

0,00

2.724.464,70

Montante
Reprogra Realiza
Previsto
mado (*)
do

3036

3036

2401

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

Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida
1.731.091,40 1.077.417,95
5.835,23
idem descrição acima
Unidade
0031
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC
* Não foi possível mensurar a quantidade realizada com recursos de RAP de exercícios anteriores.

Realizada
0*
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Identificação da Ação
4572

Código

Tipo: Projeto

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação.
Programa de Gestão e manutenção do
Tipo: Gestão e
Código: 2109
Ministério da Educação.
Manutenção

Descrição
Programa

UFLA - Universidade Federal de Lavras

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( ) Sim

( X )Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

) Brasil sem Miséria

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador
0031
Nº do
subtítulo/
Localizador

0031

Nº do
subtítulo/
Localizador

Dotação
Inicial

Despesa
Final

288.000,00 288.000,00

Empenhada

Liquidada

Paga

286.965,14 252.337,23 252.337,23
Execução Física da Ação - Metas
Unidade de
medida

Descrição da meta

Realização de ações diversas voltadas ao
treinamento de servidores, tais como
custeio dos eventos, pagamento de
passagens e diárias aos servidores,
quando em viagem para capacitação,
taxa de inscrição em cursos, seminários,
congressos e outras despesas
Unidade
relacionadas à capacitação de pessoal.
Promover a qualificação e a
requalificação de pessoal com vistas à
melhoria continuada dos processos de
trabalho, dos índices de satisfação pelos
serviços prestados à sociedade e do
crescimento profissional.

Previsto

Restos a Pagar inscritos 2013
Não
Processados
Processados
0,00
Montante
Reprogramad
o (*)

1051

1051

34.627,91

Realizado

830

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
01/01/2013
17.880,01

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado
0,01

Descrição da Meta

Unidade de
medida
Unidade

idem descrição acima
0031
17.880,00
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC
* Não foi possível mensurar a quantidade realizada com recursos de RAP de exercícios anteriores.

Realizada
0*
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Identificação da Ação
Código

8282

Descrição

Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior.

Tipo: Projeto

Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior,
com diversificação da oferta de cursos 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.
Ampliar o acesso à educação superior com condições de
permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da
rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de
Tipo:
estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e
Código: 0841
Projeto
do financiamento estudantil, promovendo o apoio às
instituições de educação superior, a elevação da qualidade
acadêmica e a qualificação de recursos humanos.

Iniciativa

Objetivo

Programa

Educação Superior - Graduação,
Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão.

Unidade Orçamentária

UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim

Ação Prioritária

Código: 2032

( X )Não
Caso positivo: (
Lei Orçamentária Anual - 2013

Tipo: Projeto

( ) Brasil sem
Miséria

)PAC

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

0031

22.481.872,00

25.636.872,00

Nº do
subtítulo/
Localizador

0031

Nº do
subtítulo/
Localizador

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar inscritos 2013
Processa
Não Processados
dos

Paga

25.636.872,00 9.159.798,52 8.753.401,92 31.406,79
Execução Física da Ação - Metas

16.477.073,48

Montante
Unidade
Repro
de
Reali
Previsto
grama
medida
zado
do (*)

Descrição da meta
Apoio a planos de reestruturação e expansão, elaborados pelas Instituições
Federais de Ensino Superior, no exercício de sua autonomia, que visem ao
aumento do número de estudantes, à redução da evasão, ao completo
aproveitamento da estrutura instalada e à adequação e modernização da
estrutura acadêmica e física das instituições, por meio de obras, incluindo
reforma, construção, aquisição de equipamentos, materiais e serviços, e às
necessidades de manutenção identificadas pelas IFES. Auxílio financeiro
repassado pela Administração Direta, conforme as necessidades de
manutenção identificadas pelas instituições. Possibilitar a elevação da
mobilidade estudantil, a criação de vagas, especialmente no período
noturno, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos
humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de
concluintes dos cursos de graduação. Auxiliar na manutenção das
Instituições Federais de Ensino Superior, promovendo a melhoria da
qualidade do ensino de graduação e o aumento da oferta de vagas.

Unidade

2636

2636

2696

Unidade de
medida
Unidade

Reali
zada
0*

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
01/01/2013
46.051.521,49

Valor Liquidado

0031
13.935.266,50
Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor
Cancelado
5.233,94

Descrição da Meta
idem descrição acima

* Não foi possível mensurar a quantidade realizada com recursos de RAP de exercícios anteriores.
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Análise situacional:
Execução das metas:
Esta análise de execução das metas é realizada levando em consideração o conjunto de ações
(subtítulos) pertinentes à UFLA. Com base nesse conjunto, pode-se afirmar que a UFLA obteve
êxito na execução de sua metas físicas e financeiras, pois em 12 das 16 ações essas metas foram
batidas, algumas inclusive foram superadas, como é o caso da ação 20RK (em que a eficácia foi de
109%) e da 8282 (em que a eficácia de 102%). Mesmo não obtendo as metas em 4 ações (20RJ,
4002, 4572 e 2011) pode-se dizer que o aproveitamento foi excelente, pois a eficácia nestas foi de
70%, 80%, 80% e 40%, respectivamente. Dessa forma (analisando o conjunto de ações), o
desempenho no cumprimento das metas pode ser considerado excelente, significando que a UFLA
cumpriu com suas responsabilidades legais, orçamentárias e financeiras, assim como o interesse
público, ao viabilizar, com isso, o alcance dos benefícios à sociedade, aos estudantes, aos técnicosadministrativos e aos docentes. Abaixo segue relato sucinto sobre efeitos da realização de algumas
ações que merecem destaque, bem como fatores intervenientes:
*Ação 4002 - Assistência ao aluno de Ensino Superior:
A criação de programas específicos com dotação orçamentária para a assistência estudantil permitiu
aumentar o número de estudantes beneficiários, bem como a melhoria na qualidade dos serviços
prestados, tais como: alimentação no Restaurante Universitário, aumento na quantidade e no valor
da bolsa, apoio para alunos participarem de congressos. Destaca-se como dificuldade para a
execução da ação o pequeno número de servidores técnicos administrativos, que não têm sido
suficiente para atendimento da demanda apresentada. Com relação aos resultados obtidos, ressaltase a redução da evasão dos alunos carentes que não tinham condições financeiras para se manterem
na universidade. Houve ainda uma grande melhoria no rendimento acadêmico desses alunos
beneficiários do programa.
* Ação 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior:
A disponibilização de tais recursos permitiu atender a um número maior de alunos, integrando a
comunidade acadêmica à população da cidade. Outros fatores que contribuem são: corpo técnico
altamente qualificado e infraestrutura adequada. A UFLA tem elevada qualidade de ensino e
publica grande número de trabalhos científicos de teor relevante para o aprendizado científico e
para a sociedade.
* Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação:
Dentre os fatores que contribuíram para a execução da ação, destacam-se: o planejamento dos
cursos e sua divulgação no âmbito da comunidade; disponibilidade e iniciativa dos instrutores;
determinação política da reitoria na realização dos cursos; estrutura e iniciativa da Coordenadoria
de Capacitação e Avaliação. Em se tratando das dificuldades, ressalta-se que a maioria dos
servidores dedica seu tempo integral às tarefas diárias, não sobrando tempo necessário para se
dedicarem aos cursos, tendo em vista o rápido crescimento da universidade.
*Ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior:
O que mais contribuiu para a execução da ação foi a existência de um corpo técnico e
infraestrutura adequados. Não ocorreram fatores que dificultaram a execução da ação. Como
resultado, destaca-se o aumento no número de vagas disponibilizadas pela Instituição.
*Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e
Militares:
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Não ocorreram fatores que contribuíram ou dificultaram a execução da ação. Foi constatado que
algumas crianças, dependentes de servidores, deixaram de fazer jus à Assistência Pré-Escolar, por
não estarem na faixa etária compreendida desde o nascimento até seis anos de idade.
*Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e
seus Dependentes:
Não ocorreram fatores que contribuíram ou dificultaram o Plano de Assistência Médica e
Odontológica aos Servidores Civis. Com relação aos exames periódicos, os recursos foram
devolvidos devido à sua não utilização pelo fato da maioria dos servidores não possuir planos de
saúde.
*Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares:
A ação realiza-se amparada no Decreto 95.247/87, na Lei 7.418 de 16/12/1985 e Orientação
Normativa nº 4 SRH/MPOG. Houve uma redução no número de servidores beneficiados devido à
mudança de faixa salarial.
*Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares:
A ação realizou-se amparada na Lei 9.527 de 10/12/1997, Portaria 42/2010/MPOG. Não
ocorreram fatores que contribuíram ou dificultaram a execução da ação.
*Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais,
Funcionários e Gestores para a Educação Básica:
Os fatores que contribuíram para a execução da ação foram os seguintes: a adequação da
estrutura física disponível para o CEAD; apoio das Pró-Reitorias da UFLA. Com relação aos fatores
que dificultaram a execução da ação, destacam-se a demora na execução de algumas licitações;
processo de implantação do SIG para os processos EaD, acarretando dificuldades operacionais.
Como principais resultados obtidos, enfocam-se a formação de administradores públicos; formação
inicial e continuada de um grande número de professores da educação básica; ampliação das
oportunidades de formação superior para a população de Minas Gerais.
*Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão:
Os principais fatores que contribuíram para a execução da ação foram: o grande empenho de
docentes e técnicos administrativos em elaborar e executar projetos de extensão nas mais diversas
áreas; a política adotada pela universidade para a implementação do programa institucional de
bolsas de extensão. Com relação aos fatores que dificultaram a execução da ação, destacam-se os
entraves para atender aos projetos com incentivos logísticos, de divulgação. Além do mais, ainda há
dificuldade de integração entre os diversos projetos.
* Fonte: SIMEC
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2.3

Informações sobre outros resultados gerados pela gestão

As políticas adotadas para desenvolvimento do Ensino de Graduação desenvolvem-se em
dois âmbitos institucionais. O primeiro deles constitui uma política da Reitoria, integrando as PróReitorias de Atendimento Estudantil e Comunitário (PRAEC), de Graduação (PRG), de Extensão e
Cultura (PROEC) e de Pesquisa (PRP). Consiste na mudança do perfil das bolsas oferecidas aos
alunos. Anteriormente, as bolsas fornecidas mediante recurso MEC/PNAES (bolsas-atividade)
tinham um perfil indiferenciado, permitindo que um aluno de graduação pudesse desenvolver
qualquer atividade-meio, mesmo fora da área de seu curso. A atual política prevê que as bolsas
tenham perfil de ensino, pesquisa ou extensão, obrigatoriamente na área do Curso de Graduação ao
qual o aluno está vinculado. Essa ação permite uma inserção maior na área, fazendo com que o
discente não só tenha maior conhecimento de sua área, mas igualmente tenha mais contato com a
identidade de seu curso de maneira mais precoce.
O segundo âmbito institucional compreende os Projetos de Bolsas Institucionais geridos pela
Pró-Reitoria de Graduação. Nesse caso, contemplam-se competências e habilidades variadas, que
permitem inserção ainda mais específica nas áreas de atuação dos cursos. Destaca-se, entre eles, o
PIB-LIC – Projeto de Iniciação Científica das Licenciaturas Noturnas – que corresponde a um
mecanismo de inserção para um público de discentes com perfil socioeconômico mais vulnerável e
para modalidade com baixa procura e alto índice de evasão. Outro destaque importante é o
PROMEC – Projeto de Mentoria de Calouros – que acompanha, por meio dos mentores (alunosbolsistas mais experientes no curso), sob supervisão de um professor, a turma de ingressantes nos
cursos, nos primeiro e segundo períodos.
Ainda no âmbito da PRG, a aprovação do NIF – Núcleo Interdisciplinar de Formação
Discente – por um lado, flexibilizou mais as matrizes curriculares dos cursos de Graduação. No
modelo anterior, havia a obrigatoriedade de um rol de disciplinas com alta carga horária,
concentradas nos três primeiros períodos do Curso (antigo Núcleo de Formação Comum). Além da
diminuição do número e da carga horária dessas disciplinas, houve autonomia para os Colegiados
de Curso alocarem tais componentes curriculares no momento que forem avaliados no fluxo da
matriz curricular de cada curso. Por fim, o NIF instituiu a obrigatoriedade de uma disciplina
introdutória às áreas de cada curso, no primeiro período, a fim de possibilitar que o discente já
possa vislumbrar as perspectivas acadêmicas e profissionais de seu curso já no início de sua
trajetória acadêmica.
A UFLA adota os indicadores desenvolvidos pelo TCU e os indicadores do MEC 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. Esses 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.
Esse indicador é elaborado anualmente com base na avaliação dos cursos de graduação e
pós-graduação, incluindo notas para a infraestrutura, organização didático-pedagógica, corpo
docente e desempenho dos estudantes, considerando o triênio antecedente à divulgação.
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.
Com o resultado de segunda melhor universidade do Brasil, a UFLA se mantém no grupo de
instituições de excelência.
O desempenho da UFLA no IGC reforça o acerto na condução das políticas acadêmicas até
agora implementadas e o comprometimento de toda a comunidade acadêmica, para que os critérios
de qualidade sejam persistentemente buscados e alcançados e significa o reconhecimento do
esforço, competência e dedicação de seus servidores, técnicos administrativos, docentes, discentes
de graduação e de pós-graduação, comprometidos em galgar um novo patamar de excelência.
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Avaliando a série histórica do IGC, desde seu lançamento em 2007, percebe-se que as
únicas universidades federais que figuram entre as cinco primeiras do País, nos últimos cinco anos
avaliados, são: UFLA, UFRGS e UFMG, demonstrando uma qualidade consolidada. Em 2007, a
UFLA ocupava a 15ª posição.
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.

3

Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão

3.1

Estrutura de Governança

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.
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.

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;
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VI.

VII.
VIII.

3.2

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.

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

Quadro 2 – 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.

VALORES
1
2 3 4

5
X

X
X
X
X
X

X
X
X
1

2

3

4

5
X

X
X

X
X
X
X
X
X
1

2

3

4 5
X
X
X
X
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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.
Monitoramento
O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.
O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.
O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.
Análise Crítica:

1

2

3

4 5
X
X
X
X

X
1

2

3

4 5
X
X
X

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, utilizados por outras universidades, o que se espera
aperfeiçoar e efetivar todo o sistema de controle da UJ. Em 2013, foi implantado
previamente o SIG.
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 12.527 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 que se iniciaram em
2013 e que se espera consolidar em 2014.
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
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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: Com a implantação do sistema online de monitoramento do PDI (PDI
Online), é possível que a comunidade acadêmica acompanhe as sucessivas ações voltadas
para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional. Nele, constam os
principais objetivos da UJ, definidos em amplos debates das comissões criadas para a
elaboração do PDI e discussões tratadas diretamente no Conselho Universitário.
12) Motivo da nota 3: Em razão de a metodologia de discussão e elaboração do PDI ter
representado um macrodiagnóstico institucional, ainda não se adotou, metodologicamente,
análise de riscos envolvidos nos processos estratégicos, o que deverá ocorrer no período de
2014 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 2014 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. Tais indicadores serão construídos em 2014.
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 2011-2015,
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, o que será realizado em 20142015.
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.
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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
2014 a 2016.
23) Motivo da nota 4: A UJ está se adequando às exigências da Lei 12.527 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.
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 for 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. Com a implantação do SIG Planejamento, espera-se aperfeiçoar a
metodologia de análise com base em indicadores de gestão no período 2014-2016.

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 PAD’s e sindicâncias instaurados
anualmente. A servidora Giovana Daniela de Lima, vinculada à Auditoria Interna, órgão de apoio e
assessoramento, por meio da Portaria nº 962, de agosto de 2012, foi designada como responsável
pelo controle e supervisão das Sindicâncias e Processos Administrativos no âmbito da Universidade
Federal de Lavras.
Em maio de 2013, iniciou-se na Universidade a implantação de um Sistema Integrado de
Gestão que possibilitará o aperfeiçoamento das diversas rotinas administrativas. Nesse sistema há
um módulo referente ao "Controle de PAD's", ferramenta que possibilitará o efetivo controle das
atividades de correição no âmbito da UFLA.
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Cabe ressaltar que a UFLA tem buscado permanentemente apurar as possíveis irregularidades
cometidas por seus servidores, aplicando as devidas penalidades, quando essas 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 essa situação será regularizada após a conclusão da implantação do Sistema
Integrado de Gestão referido no item 3.4.
3.5
Indicadores Utilizados para monitorar e avaliar o desempenho no que se refere à
governança e controles internos
Os indicadores apresentados a seguir ainda estão em fase de análise fatorial e estudos de
parâmetros de coleta de dados. Entretanto, a proposta é de que sejam implementados ao final de
2014, para a geração de resultados de desempenho e informações do mesmo ano.
Indicador 1
Grau de integração dos processos de gestão - Indica a quantidade de setores que utiliza sistema
integrado de gestão (SIG), relacionado o número total de setores da UFLA. Quanto mais próximo
de 1 (um), melhor.
Fórmula: Número de setores que utilizam SIG / Número total de setores
Indicador 2
Índice de Acerto nos Processos Gerenciais Internos - Indica a quantidade de acertos para conclusão
dos processos gerenciais internos da Universidade. Quanto mais próximo de 100% (cem por cento),
melhor.
Fórmula: (Processos gerenciais concluídos sem erro / Total de processos gerenciais) x 100
Indicador 3
Eficácia - Indica a quantidade de metas alcançadas no período, com relação ao total de metas
definidas no período. Quanto mais próximo de 1 (um), melhor.
Fórmula: Metas alcançadas / número total de metas
Indicador 4
Grau de adequação do planejamento de compras - Indica a quantidade de itens planejados e que
foram comprados. Quanto maior, melhor.
Fórmula: Quantidade de itens planejados / total de itens comprados
Indicador 5
Execução Financeira - Indica a eficiência do orçamento. Quanto mais próximo de 1 (um), melhor.
Fórmula: (Orçamento executado / Orçamento Previsto) x 100

53

4
4.1

Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira
Execução das Despesas

Quadro 3 – Programação de Despesas
Unidade Orçamentária:

Código UO: 26263

Origem dos Créditos Orçamentários

DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares
Abertos
CRÉDITOS

Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados

Outras Operações
Dotação final 2013 (A)
Dotação final 2012(B)
Variação (A/B-1)*100

Origem dos Créditos Orçamentários

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

UGO:

Grupos de Despesa Correntes
2 – Juros e
3- Outras Despesas
Encargos da
Correntes
Dívida

137.581.385,00

-

36.688.266,00

30.837.700,00

-

5.765.579,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.010.786,00)

-

(1.136.294,00)

-

-

-

167.408.299,00

-

41.317.551,00

146.816.525,00

-

45.578.143,00

(12,30)

-

10,31

Grupos de Despesa Capital
9 - Reserva
5–
6de
4–
Inversões Amortização Contingência
Investimentos
Financeiras da Dívida

DOTAÇÃO INICIAL
29.805.514,00
Suplementares
CRÉDITOS

Especiais

Abertos
Reabertos
Abertos

Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados

Outras Operações
Dotação final 2013 (A)
Dotação final 2012(B)
Variação (A/B-1)*100

-

-

-

1.110.000,00 2.045.000,00
-

-

-

9.851.838,00

-

-

-

-

-

-

-

(9.851.838,00)

-

-

-

-

-

-

-

30.915.514,00 2.045.000,00

-

-

63.849.289,00

-

-

-

(51,58)

-

-

-

Fonte: SIAFI Gerencial
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Análise Crítica:
Compatibilidade das dotações com as necessidades da UJ:
Nas despesas Correntes, a diferença entre a dotação inicial e a final refere-se a créditos
suplementares. Em 2013, a UFLA obteve R$ 30.837.700,00 de crédito suplementar para
complementação da folha de pagamento (grupo 1) e R$ 5.765.579,00 para “Outras Despesas
Correntes” ( grupo 3).
Já nas Despesas de Capital a diferença entre dotação inicial e final se dá por conta de
créditos suplementares e Extraordinários. No Grupo 5- INVERSÕES FINANCEIRAS - a UFLA
obteve crédito suplementar de R$ 2.045.000,00 para aquisição do Hospital Universitário e no Grupo
4 - INVESTIMENTOS - o crédito de R$ 1.110.000,00 para reforma do mesmo.
Esse aumento na dotação final da UFLA, através de créditos suplementares, proporcionou a
plena execução de suas ações, uma vez que apenas a dotação inicial publicada na LOA não seria
suficiente. Isso se deve ao fato de a UFLA estar em pleno crescimento, nomeando novos servidores
e implantando novos cursos, especialmente o de MEDICINA, que ocasionou a compra do Hospital
Universitário.
Alterações relevantes ocorridas nas dotações do exercício em relação às dotações do exercício
anterior:
A principal alteração ocorrida na dotação 2013 foi motivada pela aquisição e reforma do
Hospital Universitário devido à implantação do curso de medicina. Essa aquisição ocasionou o
crédito suplementar de R$ 2.045.000,00 no grupo 5 (INVERSÕES FINANCEIRAS) e R$
1.110.000,00 para reforma no grupo 4 (INVESTIMENTOS).
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Quadro 4 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa
Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas
UG

Despesas Correntes

Origem da
Movimentação Concedente Recebedora

Classificação da ação

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

Recebidos

150014

153032

261011236420324000

0,00

0,00

1.000.000,00

Recebidos

150014

153032

261011236420324000

0,00

0,00

425.369,56

Recebidos

150014
UG

153032

261011236420328000

0,00

0,00

5.000.000,00

Despesas de Capital

Origem da
Movimentação Concedente Recebedora

Classificação da ação

Recebidos

150014

153032

261011236420328000

Recebidos

150014

153032

261011236420328000

4–
Investimentos
2.400.000,00
0,00

5 – Inversões
Financeiras

6–
Amortização
da Dívida

0,00

0,00

1110000,00

0,00

Movimentação entre Unidades Orçamentárias
do mesmo Órgão
UG

Despesas Correntes

Origem da
Movimentação Concedente Recebedora

Classificação da ação

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

Recebidos

153046

153032

2623412364203220RK

0,00

0,00

1.255,51

Recebidos

153163

153032

2624612364203220RK

0,00

0,00

2.793,60

Recebidos

153165

153032

2624812364203220RK

0,00

0,00

1.568,16

Recebidos

154419

153032

2625112364203220RK

0,00

0,00

1.472,36

Recebidos

153028

153032

2626012364203220RK

0,00

0,00

1.619,01

Recebidos

153031

153032

262621212821094572

0,00

0,00

360,00

Recebidos

154045

153032

2627612364203220RK

0,00

0,00

797,36

Recebidos

154046

153032

262771236420328000

0,00

0,00

4.800,00

Recebidos

154051

153032

2628212364203220RK

0,00

0,00

11.111,37

Recebidos

154069

153032

2628512364203220RK

0,00

0,00

4.785,00

Recebidos

154069

153032

2628512364203220RK

0,00

0,00

1.531,20

Recebidos

154003

153032

262911236420320487

0,00

0,00

2.209.955,07

Recebidos

154003

153032

2629112368203220RJ

0,00

0,00

1.989.867,36

Recebidos

158122

153032

2640912363203120RL

0,00

0,00

1.355,00

Recebidos

158137

153032

2641212363203120RL

0,00

0,00

8.126,72

UG

Despesas de Capital

Origem da
Movimentação Concedente Recebedora

Classificação da ação

4–
Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

6–
Amortização
da Dívida

Recebidos

153028

153032

262601236420328000

1.045.454,54

0,00

0,00

Recebidos

154003

153032

2629112364203220GK

1.185.254,66

0,00

0,00

Fonte: SIAFI Gerencial
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Quadro 5 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa
UG

Despesas Correntes

Origem da
Movimentação

Concedente

Recebedora

Concedidos

153032

090032

Concedidos

153032

090032

Concedidos

153032

153030

Concedidos

153032

153062

Concedidos

153032

Concedidos

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

133.158,00

0,00

0,00

2626328846090100G5

15.834,00

0,00

0,00

2626312364203220RK

0,00

0,00

11.393,44

2626312364203220RK

0,00

0,00

40.768,52

153163

2626312364203220RK

0,00

0,00

13.920,00

153032

154069

2626312364203220RK

0,00

0,00

10.628,97

Concedidos

153032

154503

2626312364203220RK

0,00

0,00

13.920,00

Concedidos

153032

158122

2626312364203220RK

0,00

0,00

900,00

Concedidos

153032

158123

2626312364203220RK

0,00

0,00

5.528,83

Concedidos

153032

158137

2626312364203220RK

0,00

0,00

2.151,06

Concedidos

153032

090032

262632884609010005

0,00

0,00

442,00

Recebidos

130101

153032

2210120608201420ZV

0,00

0,00

15.300,00

Recebidos

135037

153032

2220220572204220Y6

0,00

0,00

252.232,38

Recebidos

240102

153032

2410119571202120US

0,00

0,00

99.035,40

Recebidos

440002

153032

44101185412018101V

0,00

0,00

4.654.941,75

Recebidos

440002

153032

441011854120368308

0,00

0,00

1.120.000,00

Recebidos

440002

153032

441011854121242B34

0,00

0,00

1.500.000,00

Classificação da ação

262632884609010005

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

UG

Despesas de Capital

Origem da
Movimentação

Concedente

Recebedora

Recebidos

135037

153032

2220220572204220Y6

Recebidos

440002

153032

Recebidos

440002

153032

Recebidos

180077

5 – Inversões
Financeiras

6–
Amortização
da Dívida

349.728,62

0,00

0,00

44101185412018101V

2.646.000,00

0,00

0,00

441011854120368308

958.248,00

0,00

0,00

153032 5110127811203520YA

5.500.000,00

0,00

0,00

Classificação da ação

4–
Investimentos

Fonte: SIAFI Gerencial
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Quadro 6 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total
Unidade Orçamentária:

Código UO: 26263

UGO:

Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso

2013

h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j)

Suprimento de Fundos

4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k)

Pagamento em Folha

l) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)

2012

2013

2012

17.432.411,70
0,00

16.830.540,50
0,00

16.351.635,84
0,00

16.830.159,50
0,00

1.580.837,55
0,00

0,00
0,00

.442.832,16
0,00

0,00
0,00

15.851.574,15
0,00

16.830.540,50

14.908.803,68

16.830.159,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.172.708,16

2.791.305,24
181.040,86

4.946.659,67
2.178.561,83

2.791.305,24

f) Consulta
g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas
2. Contratações Diretas (h+i)

Despesa paga

2.180.716,83

181.040,86

2.991.991,33

2.610.264,38

2.768.097,84

2.610.264,38

111.770,46

51.667,21

111.770,46

51.667,21

111.770,46

51.667,21

111.770,46

51.667,21

174.771.948,50 152.562.172,85 174.771.948,50 152.562.172,85
174.216.265,88 152.124.532,37 174.216.265,88 152.124.532,37
555.682,62

437.640,48

555.682,62

437.640,48

3.935.546,49

3.395.895,41

3.935.146,49

3.395.895,41

201.424.385,31 175.631.581,21 200.117.160,96 175.631.200,21

Fonte: SIAFI Gerencial

Análise crítica da realização da despesa referente aos créditos
Alterações significativas ocorridas no exercício:
No exercício de 2013, houve uma redução considerável na realização das despesas de
capital, especificamente no grupo 4 - Investimentos. Isso ocorreu porque, na dotação inicial de
2013, esse grupo sofreu uma redução de aproximadamente 51% em relação a 2012 (R$
63.849.289,00 em 2012 contra R$ 30.915.514,00 em 2013).
No grupo 5 - Inversões Financeiras - a situação foi oposta. Houve uma realização de R$
2.045.000,00 em 2013 contra R$ 0,00 em 2012. Essa inversão financeira foi fruto da aquisição de
um imóvel para instalação do futuro Hospital Universitário, em virtude da implantação do curso de
medicina em 2014.
Com relação ao grupo 1, os elementos de despesa com maiores montantes realizados foram
os mesmos (1º Vencimentos e Vantagens fixas, 2º Aposentadorias e 3º Obrigações patrimoniais);
já no grupo 3, em 2013, o elemento de despesa com maior montante realizado foi "Outros serviços
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terceiros - PJ", enquanto em 2012 foi " locação de mão de obra". O elemento de despesa" Material
de Consumo" se manteve como 3º de maior volume executado tanto em 2012 quanto em 2013.
Com relação às despesas por modalidade de contratação, com exceção do " não se aplica",
que envolve folha de pagamento, bolsas e diárias, a modalidade " Pregão" foi a mais utilizada.
Contratações realizadas via Dispensa e Inexigibilidade:
Nos créditos originários, não houve volumes significativos de contratação via Inexigibilidade em
comparação ao exercício de 2012. Quanto à Dispensa, o acréscimo foi ocasionado pela aquisição do
imóvel onde será o futuro Hospital Universitário da UFLA. Esse imóvel foi escolhido justamente
por já possuir todas as características de um Hospital, pois nele funcionava o "Hospital do
Coração", falido em 2008. Assim foi adquirido via Dispensa, pois na cidade não havia outro imóvel
com tais características.
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Quadro 7 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total
Unidade Orçamentária: UFLA

Código UO: 26263

UGO:

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
Ano

Empenhada
2013
2012

Liquidada
2013

2012

1. Despesas de Pessoal

164.409.035,57 144.397.922,59 164.409.035,57

Vencimentos e vantagens fixas

104.887.388,86

Aposentadorias, RPPS

27.910.241,49

91.834.674,45 104.887.388,86
23.618.172,96

RP não processados
2013
2012

27.910.241,49

144.397.922,59

Valores Pagos
2013
2012

91.834.674,45

0,00

- 164.409.035,57
0,00 104.887.388,86

144.397.922,59

23.618.172,96

0,00

0,00

27.910.241,49

0,00

21.225.326,88

23.618.172,96
18.905.258,11

91.834.674,45

Obrigações patronais

21.225.326,88

18.905.258,11

21.225.326,88

18.905.258,11

0,00

Demais elementos do grupo

10.386.078,34

10.039.817,07

10.386.078,34

10.039.817,07

0,00

0,00

10.386.078,34

10.039.817,07

1º elemento de despesa

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

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.092.971,09

41.800.252,11

31.341.018,32

26.215.075,11

Outros serviços terceiros - PJ

9.976.459,50

8.239.278,88

6.771.402,12

3.828.301,72

8.751.952,77
3.205.057,38

15.585.077,00
4.410.977,16

30.581.903,11
6.611.138,11

27.084.809,59
5.266.763,77

Locação de mão-de-obra

8.296.774,70

15.501.817,76

7.059.485,13

8.413.154,14

1.237.289,57

7.088.563,62

6.615.153,00

7.354.707,48

Material de consumo

6.496.101,99

5.973.507,98

2.711.633,18

2.432.893,91

3.784.468,81

3.540.614,07

2.571.779,34

3.368.371,06

15.323.634,90

12.085.647,49

14.798.497,89

11.540.725,34

525.137,01

544.922,15

14.783.832,66

11.094.967,28

2. Juros e Encargos da Dívida

3. Outras Despesas Correntes

Demais elementos do grupo
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DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
Ano

Empenhada
2013
2012

Liquidada
2013

4. Investimentos

29.895.234,87

53.996.978,50

3.638.708,92

Obras e instalações

23.022.909,47

51.276.203,02

980.401,57

6.481.396,74

2.581.931,72

2.505.307,35

390.928,66
0,00

138.843,76
0,00

5. Inversões Financeiras

2.045.000,00

Aquisição de imóveis
2º elemento de despesa

2.045.000,00
0,00

0,00

3º elemento de despesa

Equipamentos e material perm.
Outros serviços terceiros - PJ
Demais elementos do grupo

RP não Processados
2013
2012

2012

2013

Valores Pagos
2012

5.054.627,27 26.256.525,95
4.412.987,08 22.042.507,90

48.942.351,23
46.863.215,94

3.090.599,78
842.200,80

5.054.627,27
4.412.987,08

638.291,76

3.976.089,39

1.943.639,96

2.248.398,98

638.291,76

153.000,00
0,00

3.348,43
0,00

237.928,66

135.495,33

0,00

3.348,43

0,00

0,00

0,00

0,00

2.045.000,00

0,00

0,00

0,00

2.045.000,00
2.045.000,00

0,00

0,00

2.045.000,00
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

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Amortização da Dívida
1º elemento de despesa

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

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo
Fonte: SIAFI Gerencial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Quadro 8 – Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação
Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

2013

Despesa paga

2012

2013

2012

2.010.908,16

350.699,92

311.943,44

163.703,18

a) Convite

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Tomada de Preços

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Concorrência

0,00
2.010.908,16

0,00
350.699,92

0,00
311.943,44

0,00
163.703,18

e) Concurso

0,00

0,00

0,00

0,00

f) Consulta
h) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.236.699,67
6.686.940,35

3.153.788,20
3.954,50

7.198.619,67
6.686.940,35

3.111.164,70
3.954,50

549.759,32

3.149.833,70

511.679,32

3.107.210,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.013.706,40
658.945,01

381.719,82
21.172,30

1.002.634,46
647.873,07

381.719,82
21.172,30

354.761,39

360.547,52

354.761,39

360.547,52

17.464,00

118.544,92

17.464,00

118.544,92

10.278.778,23

4.004.752,86

8.530.661,57

3.775.132,62

d) Pregão

2. Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j)

Suprimento de Fundos

4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k)

Pagamento em Folha

l) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)

Fonte: SIAGI Gerencial
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Quadro 9 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
Ano
1 – Despesas de Pessoal

Empenhada
2013

Liquidada
2012

2013

RP não processados
2012

2013

Valores Pagos

2012

2013

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nome 1º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 – Juros e Encargos da Dívida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.308.276,81

3.609.222,36

6.907.627,63

883.997,77

12.507.898,47

1.401.056,49

4.205.952,62

200.920,80

11.400.649,18
8.301.945,85

2.725.224,59
1.200.135,69

5.282.230,57
4.105.698,06

654.377,53
51.783,98

3.072.000,00

406.504,80

1.418.184,56

0,00

1.653.815,44

406.504,80
844.226,10

0,00
58.597,43

0,00
61.251,54

274.358,00

1.117.935,08

541.342,01

3 – Outras Despesas Correntes
Outros serviços de terceiros-PJ
Locação de mão-de-obra
Material de consumo

1.182.896,24

976.298,69

138.808,02

132.072,59

1.044.088,22

Demais elementos do grupo

1.545.482,10

825.362,38

1.144.682,43

551.004,38

400.799,67
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DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
Ano
4 – Investimentos
Obras e instalações
Equipamento e material perm.
Outros serviços de terceiros-PJ

Empenhada
2013

Liquidada

2012

2013

RP não Processados
2012

2013

2012

14.084.685,82
6.545.454,54
3.934.983,28
3.604.248,00

11.133.861,86
7.438.376,60
3.575.379,63
120.105,63

2.261.150,60
0,00
122.719,60
2.138.431,00

6.656.519,83
3.081.140,20
3.575.379,63
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 – Inversões Financeiras

1.110.000,00

-

1.110.000,00

-

-

Aquisição de imóveis

1.110.000,00

0,00

1.110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

6 – Amortização da Dívida
1º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

Valores Pagos
2013

11.823.535,22 8.013.106,77 2.138.431,00
6.545.454,54 4.357.236,40
0,00
3.812.263,68 3.535.764,74
0,00
1.465.817,00 120.105,63 2.138.431,00

3.120.755,09
3.081.140,20
39.614,89
0,00

0,00

0,00
-

0,00

- 1.110.000,00
0,00 1.110.000,00

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

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

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo
Fonte: SIAFI Gerencial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º elemento de despesa

0,00

2012
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Análise crítica da realização da despesa - créditos recebidos por movimentação

Alterações significativas ocorridas no exercício:
Nos créditos recebidos por movimentação pela UFLA, houve aumento considerável de mais
de 400 % (R$ 18.308.276,81 em 2013 contra R$ 3.609.222,36 em 2012) no montante realizado no
grupo 3 - Despesas Correntes. No grupo 4 - Investimentos o aumento foi de aproximadamente 22%
(R$ 14.084.685,62 em 2013 contra 11.133.861,86 em 2012).
No grupo 3 - despesas correntes houve inversão na ordem de elemento de despesa com
maior montante.
Em 2013, a ordem foi: 1º Outros serviços terceiros-PJ, 2º Locação de mão de obra e 3º
material de consumo, enquanto em 2012 foi: 1º Outros serviços terceiros-PJ, 2º material de
consumo e 3º Locação de mão-de-obra.
No grupo 5 - Inversões Financeiras houve a realização de R$ 1.110.000,00 também referente
à aquisição do imóvel para o Hospital Universitário, em virtude da implantação do curso de
medicina, como mencionado anteriormente na análise dos quadros A.4.1.3.1 e A.4.1.3.3.
Quanto às modalidades de licitação utilizadas, também prevaleceu o Pregão.
Contratações realizadas via Dispensa e Inexigibilidade:
Houve uma redução enorme na contratação direta por Inexigibilidade (R$ 549.759,32 em
2013 contra R$ 3.149.833,70 em 2012). Já na Dispensa houve um acréscimo ocasionado por:
1) Recursos recebidos para aquisição do imóvel onde será o futuro Hospital Universitário da
UFLA. Esse imóvel foi escolhido justamente por já possuir todas as características de um Hospital,
pois nele funcionava o "Hospital do Coração ", falido em 2008. Assim, foi adquirido via Dispensa,
pois na cidade não havia outro imóvel com tais características.
2) Recursos recebidos do Ministério do Meio Ambiente para o desenvolvimento do CAR –
Cadastro Ambiental Rural -, importante ferramenta que visa à implementação do novo Código
Florestal. Para o desenvolvimento desse projeto, seria necessário conhecimento intrínseco em
relação ao trabalho a ser realizado, experiência e grande “expertise” ligada às tecnologias utilizadas
na área ambiental, corpo técnico especializado com larga experiência no desenvolvimento de
sistemas voltados à gestão ambiental, além de profundo conhecimento na metodologia de trabalho
da equipe da UFLA. Assim, a FUNDECC foi contratada via dispensa por apresentar vantagem
evidente ao preencher todos os requisitos necessários ao bom andamento do projeto.
3) Recursos recebidos da CAPES para aquisição de equipamentos ou material para os
laboratórios. Esses equipamentos são adquiridos via importação e devido à sua especificidade são
empenhados via dispensa.
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4.2

Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

Quadro 10 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores
Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2013

Pagamento

Valores em R$ 1,00

Cancelamento

Saldo a pagar
31/12/2013

2012

R$ 230.031,24

R$ 230.031,24

R$ 0,00

R$ 0,00

2011

R$ 23.806,38

R$ 23.806,38

R$ 0,00

R$ 0,00

2010

R$ 13.246.303,00

R$ 132.463,03

R$ 0,00

R$ 0,00

Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2013

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar
31/12/2013

2012

R$ 74.179.654,27

R$ 32.284.940,32

R$ 202.954,53

R$ 41.691.759,42

2011

R$ 4.003.414,51

R$ 3.137.307,17

R$ 599.285,07

R$ 266.822,27

2010

R$ 272.740,29

R$ 70.884,78

R$ 0,01

R$ 201.855,50

Fonte: SIAFI Gerencial

Análise crítica:
A UFLA tem procurado sempre a redução dos valores inscritos em restos a pagar através de
ações conjuntas entre os setores de contabilidade, almoxarifado, obras e compras. Isso tem
ocasionado a redução de seus valores inscritos em restos a pagar.
Nota-se no quadro que todo o montante inscrito nos Restos a Pagar Processados foi pago.
Nos "não-processados", a redução foi considerável. Dos R$ 4.003.414,51 reinscritos referentes a
2011, restaram apenas R$ 266.822,27 e, dos R$ 74.179.654,27 inscritos referentes a 2012, restaram
R$ 41.691.759,42.
Razões ou circunstâncias existentes para a permanência de “RP Processados” e/ou “Não
Processados” por mais de um exercício financeiro:
Não houve valores de restos a pagar processados reinscritos em 2013. Com relação aos
montantes referentes a Restos a Pagar Não Processados, os valores de "saldo a pagar" são
justificados pelo fato de se tratar, em sua maioria, de obras que têm prazos de execução maior que
um exercício financeiro ou terem sido empenhadas no final do exercício, não havendo dessa forma
tempo hábil para a entrega da mercadoria ou prestação do serviço, ficando, portanto, para o(s)
exercício(s) seguinte(s).
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4.3
Suprimento de Fundos, Contas Bancárias tipo B e Cartões de Pagamento do Governo
Federal
Quadro 11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito
Corporativo (Série Histórica)
Suprimento de Fundos
Exercícios

Saque
Quantidade

Valores em R$
1,00

CPGF

Conta Tipo “B”
(a) Valor

Fatura

Quantidade (b) Valor Quantidade

Total (R$)

(c) Valor

(a+b+c)

2013

0

0,00

2

520,00

173

111.550,51

112.070,51

2012

0

0,00

0

0,00

146

51.667,21

51.667,21

2011

0

0,00

0

0,00

134

24293,76

24293,76

Fonte: DCOF/UFLA - Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Quadro 12 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador
Portador

CPF

Código da UG 1

153032

Valor do Limite
Individual

Total
Valores em
R$ 1,00

Valor
Saque

Fatura

Limite de Utilização da UG

R$ 156.500,00

Élberis Pereira Botrel

258.044.216-20

10.000,00

330,00

7.139,39

7.469,39

Nivaldo de Oliveira

052.348.176-44

4.000,00

190,00

447,89

637,89

Jackson Antônio Barbosa

831.776.126-68

22.000,00

0,00

20.450,71

20.450,71

Paulo Antônio de Carvalho

506.031.086-87

1.500,00

0,00

1.099,05

1.099,05

José Maurício de Resende

447.554.496-34

3.000,00

0,00

1.543,52

1.543,52

Adeílson de Carvalho

737.090.936-00

28.000,00

0,00

24.190,62

24.190,62

José de Oliveira

285.627.126-04

8.000,00

0,00

4.494,76

4.494,76

José Heitor Belarmino

323.557.006-30

8.000,00

0,00

6.156,57

6.156,57

José Afonso R. Botelho

285.635.496-34

8.000,00

0,00

4.889,73

4.889,73

José Maria C. de Souza

271.774.326-04

8.000,00

0,00

6.562,26

6.562,26

Ronaldo Luiz

610.513.596-00

8.000,00

0,00

5.007,89

5.007,89

Valdir Pereira de Carvalho

758.049.726-34

8.000,00

0,00

6.310,89

6.310,89

Eduardo Henrique da Silva

465.409.386-91

8.000,00

0,00

5.887,33

5.887,33

Carlos Henrique Andrade

468.911.376-91

8.000,00

0,00

4.640,46

4.640,46

José Augusto de Abreu

872.252.128-34

8.000,00

0,00

5.223,24

5.223,24

José Fávaro Ribeiro

238.150.946-15

8.000,00

0,00

3.708,56

3.708,56

Ildeu dos Santos

050.387.236-91

8.000,00

0,00

3.797,64

3.797,64

520,00

111.550,51

112.070,51

Total Utilizado pela UG
Código da UG 2 não possui outra UG

Limite de Utilização da UG

Total Utilizado pela UG

-

-

-

Total Utilizado pela UJ

520,00

111.550,51

112.070,51

Fonte: DCOF/UFLA - Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças.
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Quadro 13 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF)
Suprimento de Fundos
Conta Tipo “B”
2013
Situação

Qtd

Vr

2012
Qtd

Vr

CPGF
2011
Qtd

Vr

2013
Qtd

2012

Vr

Qtd

2011

Vr

Qtd

Vr

PC não Apresentadas
PC Aguardando
Análise

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PC em Análise

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PC não Aprovadas

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PC Aprovadas

0

0,00

0

0,00

0

0,00

90

112.070,51

72

51.667,21

67

24.293,76

Análise crítica:
A UFLA faz uso apenas do suprimento de fundos com cartão corporativo do Governo
Federal, evitando a conta tipo B. A utilização se restringe às despesas previstas em lei. A maior
parte do valor utilizado é movimentado pelos motoristas em viagens longas, quando se torna
necessário o abastecimento do veículo, fato esse que levou a UFLA a optar pelo uso dessa medida
excepcional.
Ao final do prazo de aplicação, cada suprido presta contas dos valores realizados à DCOF Diretoria de Contabilidade e Finanças. Ressaltamos que a Auditoria Interna da UFLA também
solicita esses processos de suprimentos de fundos à DCOF para análises rotineiras.
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5

Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados

5.1

Estrutura de Pessoal

Quadro 14 – Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12
Lotação
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)

Ingressos
no
Autorizada Efetiva Exercício
1.022
1.022
122

Egressos
no
Exercício
22

1.022
1.012
02
07
01
42
0
1.064

122

22

24
0
146

56
0
78

1.022
1.012
02
07
01
42
0
1.064

Fonte: PRGDP/SIAPE

Quadro 15 – Situações que reduzem a força de trabalho

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 Sit. em
31 de dez.

18
08
10
02

2

20

Fonte: PRGDP/SIAPE
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Quadro 16 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
31/12)
Lotação
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

Autorizada Efetiva
42
42
0
0
42
42
39
39
02
02
01
01
0
0
0
0

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)

215
215
0
0
257

(Sit.

Ingressos
no
Exercício

Egressos
no
Exercício

214
214
0
0
256

Fonte: PRGDP/SIAPE

Quadro 17 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Sit. em 31/12
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Até 30
anos

De 31 a
40 anos

De 41 a
50 anos

De 51 a
60 anos

148

284

278

275

127
21

267
17
1

274
4
1

275
0
1

1

1

1

285

279

276

Provimento de Cargo Efetivo
Membros de Poder e Agentes Políticos
Servidores de Carreira
Servidores com Contratos Temporários
Provimento de Cargo em Comissão
Cargos de Natureza Especial
Grupo Direção e Assessoramento Superior
Funções Gratificadas
Totais (1+2)

148

Acima
de 60
anos
69
69
0

69

Fonte: PRGDP/SIAPE

Quadro 18 - Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Sit. 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)

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1 2 3
4
5
6
7
8
9
0 0 20
31
125
109
166
115
488
0

0

20

31

125

102
7
2

162
4

2
0

0

20

31

125

111

91
24
1

481
7

1
166

116

488

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/SIAPE
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Quadro 19 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Despesas Variáveis

Tipologias/ Exercícios

Vencimentos e Vantagens Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Membros de Poder e Agentes Políticos
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão
48.512.270 41.006.688
9.581.441
4.798.333
2013
41.093.367 37.423.408
8.156.619
4.597.880
Exercícios
2012
32.870.571 40.660.318
7.995.464
4.204.977
2011
Servidores com Contratos Temporários
3.083.966
0
0
0
2013
2.917.475
0
0
0
Exercícios
2012
1.014.285
0
0
0
2011
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
185.940
0
0
0
2013
Exercícios
394.060
0
0
0
2012
484.455
0
0
0
2011
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
2013
Exercícios
2012
2011

Benefícios Assistenciais
e Previdenciários

Indenizações

Demais Despesas
Variáveis

Despesas de Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

554.786
911.359
908.119

5.043.108
4.262.250
3.919.372

4.582.134
3.753.682
3.498.154

213.823
57.159
0

59.854 114.352.437
265.726 100.521.448
370.078 94.427.053

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.083.966
2.917.475
1.014.285

0
0
0

0
0
0

0

0

0

185.940

0
0

0
0

0
0

394.060
484.455

Fonte: PRGDP/SIAPE
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Quadro 20 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação em 31 de dezembro
Quantidade
Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.

Integral
Voluntária
Compulsória
Invalidez Permanente
Outras
Proporcional
Voluntária
Compulsória
Invalidez Permanente
Outras
Totais (1+2)

De Servidores
Aposentados até 31/12
199
166
2
31
0
92
90
2
0
0
291

De Aposentadorias
Iniciadas no Exercício de
Referência
24
24

24

Fonte: PRGDP/SIAPE

Quadro 21 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12
Regime de Proventos do Servidor Instituidor
1. Aposentado
1.1. Integral
1.2. Proporcional
2. Em Atividade
3. Total (1+2)

Quantidade de Beneficiários de Pensão
Iniciada no Exercício de
Acumulada até 31/12
Referência
87
2
60
2
27
47
3
134
5

Fonte: PRGDP/SIAPE

Quadro 22 – 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
2013
2012
105
116
24
23
4
10
0
0
0
0
0
0
1
7
134
156

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios
2013
2012
105
116
24
23
4
10
0
0
0
0
0
0
1
7
134
156

Fonte: PRGDP
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Quadro 23 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos
Desligamento
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Totais

Quantidade de atos sujeitos
à comunicação ao TCU
Exercícios
2013
2012
73
33
0
0
0
0
73
33

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios
2013
2012
73
33
0
0
0
0
73
33

Fonte: PRGDP

Quadro 24 – 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 2013
Tipos de Atos
Mais de 90
Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias
dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
40
65
Admissão
4
18
Concessão de aposentadoria
0
0
Concessão de pensão civil
0
0
Concessão de pensão especial a ex-combatente
0
0
Concessão de reforma
0
0
Concessão de pensão militar
0
1
Alteração do fundamento legal de ato concessório
Total
44
84
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
13
60
Desligamento
0
0
Cancelamento de concessão
0
0
Cancelamento de desligamento
Total
13
60
Fonte: PRGDP

Quadro 25 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos
Pensões graciosas ou indenizatórias
Outros atos fora do SISAC (especificar) *
Totais
* cumprimento de diligência.

5.1.1

Quantidade de atos
sujeitos ao envio ao TCU
Exercícios
2013
2012
4
4

20
20

Quantidade de atos
enviados ao TCU
Exercícios
2013
2012
4
4

20
20

Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Não houve

5.1.2

Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e
Empregos Públicos
Não houve
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5.1.3

Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

A PRGDP, órgão que tem por finalidade o planejamento, a implantação e o controle das
políticas de gestão e desenvolvimento de pessoas na instituição, tem envidado esforços para que a
gestão e o desenvolvimento de pessoas estejam sintonizados com a política de melhoria da
qualidade institucional, sobretudo da valorização e do reconhecimento pessoal.
Nesse sentido, a política de pessoal na UFLA se ancora no princípio de que os servidores
são sujeitos ativos e participativos que constituem a base para a viabilização e implantação dos
projetos, das ações e serviços desenvolvidos na universidade. Essa política reforça que a utilização
dos avanços tecnológicos e da alta tecnologia não substitui a atuação de um bom profissional.
Para manter o padrão de excelência da universidade, a política de pessoal se inicia com
rigoroso processo seletivo, por meio de concurso público, buscando garantir o acesso igualitário ao
processo de seleção para os candidatos que atendam ao perfil do cargo. Dessa forma, a UFLA
conduz um processo organizado e transparente e com uma ampla divulgação, permitindo o livre
acesso de candidatos, incluindo, se for o caso e de acordo com a legislação pertinente, pessoas com
deficiência.
Uma vez aprovados em concurso público, os servidores técnico-administrativos e docentes
são avaliados periodicamente. Essa avaliação segue critérios pré-estabelecidos os quais contemplam
o desenvolvimento das competências técnicas, éticas e relacionais.
A avaliação é permanente e tem a finalidade de instrumentalizar as chefias no que concerne
ao acompanhamento do servidor, bem como indicativos para a educação continuada. Na UFLA,
existem instrumentos distintos de avaliação para os servidores técnicos já estáveis e os que se
encontram em estágio probatório, ambos conduzidos pela Coordenadoria de Capacitação e
Avaliação da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Para os servidores docentes, o
processo de avaliação é conduzido pela CPPD – Comissão Permanente de Pessoal Docente.
A universidade se preocupa com o desenvolvimento dos servidores técnicos e docentes e
para tanto, utiliza os processos para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e
pessoal, incluindo seu treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento e gestão de
competências, programas de mudanças e de desenvolvimento de carreiras e programas de
comunicações e consonância (treinamento, desenvolvimento pessoal e institucional).
Entende-se que o processo de desenvolver pessoas deva estar articulado com as políticas
institucionais e nacionais e, assim sendo, as ações da DDP/PRGDP e da CPPD se articulam às do
próprio Ministério da Educação, por meio da CAPES, que mantém rigoroso controle avaliativo dos
programas de pós-graduação.
Para a UFLA, a educação é tarefa permanente da instituição, seja como organização
qualificante que forma sujeitos para a prática social, seja como organização qualificada que
promove ao seu quadro de pessoal a aprendizagem significativa. Dessa forma, a educação
permanente é a realização do encontro entre o mundo de formação e o mundo de trabalho, onde o
aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano da universidade e ao trabalho.
De acordo com o Decreto n° 5.825, de 29/06/2006, desenvolvimento é um processo
continuado que visa a ampliar os conhecimentos, as capacidades e habilidades dos servidores, a fim
de aprimorar seu desempenho funcional no cumprimento dos objetivos institucionais. Nesse mesmo
Decreto, temos que a capacitação é um processo permanente e deliberado de aprendizagem, que
utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o
desenvolvimento das competências institucionais, por meio de competências individuais.
Respeitando a cultura organizacional da UFLA, ancorada na participação, na democracia e
no reconhecimento que seus servidores são sujeitos ativos, a universidade oferece um leque de
oportunidades para que, por meio da qualificação e da capacitação, seus servidores ascendam na
carreira.
Assim, o Plano de Capacitação dos servidores técnico-administrativos reflete toda a política
institucional para esse segmento. Por outro lado, o corpo docente encontra todas as condições e
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apoio institucional para aprimoramento profissional e ascensão na carreira, pelo estímulo à
participação em programas de pesquisa e/ou pós-graduação avaliados como excelentes pela
CAPES.
Os resultados dessa política são medidos nos indicadores da UFLA.
A direção da PRGDP coordena o Plano Anual de Capacitação, que se estrutura em linhas de
desenvolvimento que contemplam diferentes facetas da administração pública, possibilitando o
desenvolvimento de habilidades técnicas, administrativas e humanas. Com isso espera-se que os
cursos oferecidos sejam capazes de atender a quatro metas: produção (visando à melhoria na
prestação de serviços pelo incremento das habilidades técnicas e gerenciais), adaptação (visando
ao ajuste às mudanças no ambiente organizacional), socialização (para repassar os valores
institucionais, apreender as percepções dos servidores de modo a orientá-los quanto a normas e
atribuições) e coordenação (para reduzir o conflito interno, estabelecer uma orientação de equipe,
reforçar a comunicação e possibilitar a qualidade de vida no trabalho).
Nesse sentido, o ano de 2013 pode ser visto como um ano de crescimento e trabalho intenso,
no qual uma quantidade expressiva de reuniões foi realizada, concursos para o quadro permanente
de técnicos-administrativos e docentes. Também foram realizados processos de progressão e
promoção na carreira, de aposentadoria, dentre outros.
Devido a esse expressivo crescimento e visando atender a necessidade de se trabalhar com
dados mais consistentes e em tempo real, que forneçam indicadores confiáveis para a gestão de
pessoas, a atual administração da UFLA investiu em um Sistema Integrado de Gestão que possui as
funcionalidades necessárias ao bom funcionamento da área de gestão de pessoas. Espera-se com
esse novo sistema atingir os objetivos gerenciais previamente planejados, o que facilitará
sobremaneira o planejamento, implantação e o controle das atividades operacionais da Pró-Reitoria
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, 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 algumas informações sobre os indicadores gerenciais de recursos humanos que
puderam ser observados no ano de 2013:
Absenteísmo – de acordo com levantamento feito pela Coordenadoria de Saúde Ocupacional, com
base nos Atestados Médicos apresentados, a média mensal de servidores afastados por licença
médica foi aproximadamente de 2,25% do total de 1022 servidores ativos.
Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais – os acidentes de trabalho são 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. No que se refere a
afastamentos por causas psicológicas, percebe-se um aumento de problemas relacionados a
transtornos mentais, que nem sempre são diagnosticados como tal.
Perfil etário dos servidores x tempo de serviço - perfil etário dos servidores da UFLA, conforme
pode ser observado no Quadro A.5.1.2.2, manteve a tendência iniciada com a renovação causada
pelo ingresso de novos servidores advindos do programa REUNI e da implantação de novos cursos.
Houve o ingresso de novos servidores, entre nomeados e redistribuídos e um total de 24
aposentadorias em 2013. De um total de 1022 servidores ocupantes de cargo efetivo, a universidade
possui um percentual de 33,75% de servidores com idade acima de 51 anos, e um grupo
significativo de servidores já recebe o abono permanência e pode se aposentar a qualquer momento.
Rotatividade – Devido à implantação do novo Sistema Integrado de Gestão, os índices
quantitativos de rotatividade ainda não são precisos. Entretanto, qualitativamente, 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 grande expansão da
75

rede pública federal de ensino superior e tecnológico tem mantido aquecido o “mercado” dos
concursos públicos, especialmente no caso das Ifes. Ao mesmo tempo, a gestão do Banco de
Professores Equivalentes e do Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos das
Ifes, ambos permitindo a reposição imediata das vagas que sejam desocupadas (por qualquer
motivo), já se tornou uma realidade, e os próprios candidatos já conhecem suas operacionalizações
e acompanham, dia a dia, via Diário Oficial da União, as redistribuições de vagas e aberturas de
concursos, o que concorre para aumentar, ainda que de forma “sadia”, a rotatividade.
a) Formação acadêmica – O nível de formação dos servidores da UFLA é bastante
elevado. Dos 512 professores ocupantes de cargo efetivo e 42 professores com contratos
temporários, 424 possuem doutorado, 44 possuem pós-doutorado e 43 possuem mestrado. Entre os
501 técnico-administrativos, 13 possuem doutorado, 67 possuem mestrado, 152 possuem
especialização e 91 possuem 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 pósgraduação.
b) Educação continuada – Em 2013 participaram dos cursos de capacitação realizados
pela Coordenadoria de Capacitação e Avaliação da PRGDP um total de 530 servidores técnicoadministrativos e 14 docentes. Embora muitos servidores ainda obtêm progressão funcional em
decorrência dessa participação, outros tantos já se encontram em final de carreira, não necessitando
de mais nenhum curso, mas participando como forma de aprimorar seus conhecimentos, bem como
melhorar a qualidade do serviço prestado pela universidade.
Tabela 1 - Atividades de Capacitação

Curso

Período de realização

Carga
Horária

Quantidade
Participantes
Técnicos
Docentes
Adm.

1.

Gestão e Procedimentos Administrativos em
Educação

25/2 a 16/4/2013
(módulos 6, 7 e 8)

72 h

16

0

2.

Inglês para Atendimento ao Público

25/2 a 27/5/2013

76h

10

0

3.

Oficina: Habilidades em Comunicação Verbal
para Instrutores de Cursos de Capacitação da Ufla

9 e 10/5/2013

6h

6

0

4.

Inclusão Digital

80h (em 4
módulos)

10

0

5.

Capacitação em Comunicação Social

40h

5

0

6.

Treinamento e Reciclagem da Brigada de
Incêndio da Ufla, incluindo Socorro e Resgate

30/7 a 5/8/2013

24h

5

0

7.

Integração no Serviço Público e na Universidade

17 a 21/6

40h

30

0

5 a 16/2013

20h

6

1

5/8 2/12/2013

160h

22

-

8.
9.

Organização de Eventos e Cerimonial
Universitário
Capacitação em Gerenciamento de Tecnologia da
Informação

20/5 a 15/7/2013
1ª turma - 13 às 16h
2ª turma - 19 às 22h
28/5 a 2/7/2013

10.

Meio Ambiente e Sustentabilidade

12/8 a 7/10/2013

64h

13

0

11.

Marketing Interno

19/8 a 12/9/2013

32h

5

-

12.

Gerência de Projetos e Gestão do Conhecimento
do Redmine

19/8 a 11/9/2013

30h

7

0
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13.
14.

Preparação para a Aposentadoria
Curso Básico para Manutenção de Páginas
Institucionais em Wordpress

25 a 29/11/2013

20h

22

3

23/9 a 4/10/2013

20h

22

-

15.

Capacitação em Mapeamento de Processos

5/7 a 13/11/2013

60h

11

-

16.

Atualização em Língua Portuguesa

23/9 a 6/11/2013 (em 2
módulos)

50h

16

2

17.

Excel Avançado

30h

6

1

18.

Treinamento Sobre O Novo Plano de Benefícios
dos Servidores Públicos Federais do Poder
Executivo Administrado pela Fundação de
Previdência Complementar do Servidor Público
Federal - Funpresp

4h
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3

Treinamento Sipac - Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos
Treinamento Sigrh - Sistema Integrado de Gestão
20.
de Recursos Humanos
19.

21.

Capacitação em Primeiros Socorros

22.

Treinamento de Combate a Incêndio - Dqi

17/10 a 7/11/2013
29/10/2013
(participaram:
UFLA - 26 TA e 3
docentes;
UFSJ - 2 TA;
UNIFAL - 8 TA;
UNIFEI - 7 TA;
1 TA DA LNA.
2 º semestre/2013

243

3 º semestre/2013

16

4 de julho a 2 de agosto
(somente nas sextasfeiras)
04/10/2013

12h

13

4

8h

2

530

14

Total de Servidores Capacitados em 2013

544

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:
Tabela 2 - Oficinas Pedagógicas
DIRETORIA DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OFICINAS

DATA

ENDNOTE

24/01/2013
05/02/2013
08/02/2013
19/02/2013

Reference Manager
Técnica do Seminário
Mendeley
SIG/RAD
Escutatória e Oratória
SIG/RAD
Motivação na Aprendizagem
Uso da Voz
Uso do PowerPoint
Lousa Virtual
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
Reference Manager

22/02/2013
07/03/2013
15/03/2013
20/03/2013
22/03/2013
04/04/2013
12/04/2013
18/04/2013
17/06/2013

Carga
Horária

Técnicos Adm

Docentes

4h
3h
2h
3h
2h
2h
2h
3h
3h
3h
3h
4h
3h

0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
2
0

5
1
3
3
13
3
7
5
9
5
0
3
1
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Motivação na Aprendizagem
Mendeley
A Técnica do Seminário

28/06/2013
08/07/2013
18/07/2013

3h
3h
2h

0
1
0

3
2
3

Criação de Blogs e Uso de Ferramentas Sociais

30/07/2013

3h

0

3

Uso da Voz
Escutatória e Oratória
End-Note

02/08/2013
13/08/2013
15/08/2013

3h
2h
4h

0
0
0

2
4
4

Criação de Blogs e Uso de Ferramentas Sociais

22/08/2013

3h

1

0

Introdução ao AVA
Introdução ao AVA
Produzindo Questionários no AVA
Produzindo Questionários no AVA
Ética na Profissão Docente
A Técnica do Seminário
Técnicas de Redação de Artigos Científicos
Produzindo Tarefas no AVA
Uso da Voz (Aspectos Fonoaudiológicos)
End-Note

03/10/2013
09/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
07/11/2013
12/11/2013
14/11/2013
21/11/2013
22/11/2013
25/11/2013

3h
3h
3h
3h
2h
2h
3h
3h
3h
4h

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

9
10
3
9
2
0
2
5
5
1

Mecanismos de Pesquisa Bibliográfica:
Reference Manager

28/11/2013

3h

0

0

Criação de Blogs e Uso de Ferramentas Sociais
na Internet

05/12/2013

3h

0

0

Escutatória e Oratória

10/12/2013

3h

0

4

Mecanismos de Pesquisa Bibliográfica:
Mendeley

19/12/2013

3h

0

2
10

Total de Servidores Participantes

131
141

c) 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.
d) Desempenho funcional – Embora possuindo um quadro reduzido de servidores, a
UFLA foi considerada, de acordo com o IGC (Índices Gerais de Cursos das Instituições) /INEP, a 2ª
melhor instituição do Brasil, ficando em 1º lugar em Minas Gerais. Entendemos que essa avaliação
externa retrata o bom desempenho de nosso quadro de servidores, que expandiu muito pouco 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 19 anos,
com o crescimento exponencial vivido pela universidade, que hoje oferece 24 cursos de graduação
presencial, 48 cursos de pós-graduação stricto sensu (acadêmicos), 7 cursos de mestrado
profissional, contando com um total de mais de 9.000 alunos de graduação e mais de 2.000 alunos
de pós-graduação, este quadro se expandiu para 512 professores ocupantes de cargo efetivo, além
de 42 professores temporários e mais 501 técnico-administrativos.
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e) 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. Ressalte-se que apesar do reajuste salarial acordado no final da última greve, há muita
disparidade no bojo da carreira do PCCTAE e muitos cargos recebem remuneração abaixo das
praticadas no mercado. Essa situação contribui para aumentar os índices de rotatividade,
especialmente de servidores de faixa etária mais baixa e escolaridade mais alta.

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, continua sentindo os impactos do
crescimento rápido de seu corpo discente e docente, não acompanhado no mesmo nível pelo corpo
técnico-administrativo. As vagas liberadas dos técnicos administrativos, quando plenamente
ocupadas, elevarão o número de servidores TA’s para 510, enquanto a dos docentes, nas mesmas
condições, chegarão 615, isso sem falar das novas vagas docentes para os cursos de engenharias e
Medicina.
Os servidores TA’s 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 pessoas,
mas também nos vários outros órgãos e setores estratégicos da instituição, um aumento gradativo
das necessidades de serviço, bem como da complexidade e imbricação das diversas tarefas a serem
executadas.
Aliadas à conjuntura desse momento de expansão, há ainda na UFLA duas 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 vaga de
técnico-administrativo. À época, essa liberação 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 0,98 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.
Tal situação fragiliza a instituição, pois se verifica um lapso de tempo sem autorizações de
concursos para o quadro técnico-administrativo, que somente começou a ser recomposto a partir do
Programa REUNI. A consequência mais grave é que a instituição polarizou sua força de trabalho
entre servidores antigos e servidores novos. A “ameaça” constante de uma debandada dos
servidores mais experientes expõe a instituição a uma crise de sucessão. Por outro lado, há o
surgimento de novas tarefas e tecnologias que esses servidores mais experientes não dominam,
sejam elas advindas dos novos cursos ou novos programas e exigências do próprio governo. Tarefas
essas que deverão ser executadas, em boa parte, por servidores novos e até inexperientes. O desafio
já se incorporou ao cotidiano administrativo desses trabalhadores.

Adequação quantitativa e qualitativa dos quadros à missão organizacional
A inadequação quantitativa dos técnicos administrativos, conforme já foi dito, continua
sendo a mais grave. Partindo da relação aluno/técnico tida como desejável, de 18 para 1, relação
essa anunciada pelo próprio MEC, considerando que a UFLA chegará a aproximadamente 12.000
matrículas presenciais quando os cursos implementados no REUNI estiverem com todas as suas
turmas preenchidas, o número de TA’s deveria ser de aproximadamente 670. Considerando que, no
final do REUNI, a UFLA teria aproximadamente 510 servidores TA’s (sem considerar os servidores
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de nível B, que não estão previstos no QRSTA e não são repostos quando se aposentam), o déficit
desse grupo, que é crescente, será de, no mínimo, 140 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
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 nesse 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. Esse 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 esse 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 de 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, como 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.
Ressalte-se que tanto os servidores docentes como os técnicos-administrativos são avaliados
por meio de relatórios de avaliação e desempenho coordenados pela CPPD, CISTA e CCA.
Necessidade de redução ou ampliação do quadro de pessoal, tanto próprio, quanto
terceirizados
A necessidade de ampliação do quadro de técnico-administrativos, além do previsto no
REUNI, é premente, conforme explicitado anteriormente. Recebemos uma autorização extra de
vagas de servidores técnicos administrativos, porém, a entrada dessa mão de obra, que é
permanente, foi seguida da saída da mão de obra terceirizada. Dessa forma, apesar do avanço dos
números de nosso QRSTA, ainda precisamos de uma autorização extra de vagas que permita
equilibrar a já citada relação aluno/técnico. Outras questões, como o redimensionamento de vários
cargos, o agrupamento de vários cargos em outros (racionalização), a criação de novos cargos para
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substituir os extintos cujas atividades laborais ainda persistem, a decisão de terceirizar ou não esses
serviços e toda a discussão que permeia essas questões estão longe de alcançar algum consenso.
A UFLA, com sua herança de escola superior isolada de ciências agrárias, vem perdendo, a
cada ano, uma quantidade expressiva de servidores de nível B, especialmente os ex-ocupantes do
cargo de Auxiliar de Agropecuária, que não são repostos (não pertencem ao QRSTA). A
terceirização dessa mão de obra é caríssima para a instituição e sai do orçamento de OCC (Outros
custeios e capital). Levando-se em conta a carga tributária e os adicionais que são devidos, a
contratação desse pessoal, via terceirização, nos parece sair para os cofres públicos mais caro do
que se fossem do quadro permanente (o piso do nível B 1, da Tabela do PCCTAE, a partir de
janeiro de 2014 está em R$ 1.302,72).
Esse é um estudo que os técnicos do MPOG deveriam fazer com carinho, especialmente
quando se leva em conta toda a massa de pessoal que trabalha indiretamente nas licitações, na
preparação dos contratos, na fiscalização, nos pareceres jurídicos, nos recursos e em todas as fases
que são envolvidas a contratação de pessoal terceirizado, nesse nível.
A sensação que se tem é que a autorização de provimento de servidores de nível B, em vez
da contratação via terceirização, traria inúmeras vantagens, tanto para o trabalhador quanto para o
Serviço Público e para a sociedade, de forma geral.

5.2

Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários

Quadro 26 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para
substituição de terceirizados
Nome do Órgão Autorizado a
Realizar o Concurso ou
Provimento Adicional
UFLA/PRGDP
UFLA/PRGDP
UFLA/PRGDP

Norma ou Expediente Autorizador, do Exercício e dos
dois Anteriores
Número
Data
Port. Intermin. MPOG/MEC nº 440
18/10/2011
Port. Intermin. MPOG/MEC nº 47
01/03/2013
Port. Intermin. MPOG/MEC nº 182
21/05/2013

Quantidade
Autorizada de
Servidores
39
67
42

Fonte: PRGDP
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Quadro 27 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Universidade Federal de Lavras

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

2011
2011
2013

V
L
L

O
O
O

021/2011
030/2011
068/2013

UG/Gestão: 153032
Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Empresa Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas
Início
Fim
12.066.015/0009-99
1/7/2011
30/6/2014
04.552.404/0001-49
1/8/2011
30/9/2013
05.703.030/0001-88
1/10/2013
30/9/2014

CNPJ: 22.078.679/0001-74
Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S
P
C
P
C
P
C
36
32
142
119
2
2
210
130
4
2

Sit.
P
E
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/ Assessoria de Planejamento e Gestão

Quadro 28 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Nome: Universidade Federal de Lavras

Ano do
Contrato
2009
2011
2011
2012
2012
2012
2012

Área Natureza
11
8
1
9
3
11
11

O
O
O
O
O
O
O

Identificação
do Contrato
021/2009
017/2011
019/2011
045/2012
046/2012
047/2012
048/2012

Unidade Contratante
UG/Gestão: 153032
Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início
Fim
04.552.404/0001-49
1/4/2012
31/3/2013
00.482.840/0001-38
1/6/2012
31/5/2013
04.552.404/0001-49
1/7/2012
30/6/2013
04.552.404/0001-49
1/12/2013 30/11/2014
04.552.404/0001-49
1/12/2012 30/11/2014
04.552.404/0001-49
1/12/2012 30/11/2014
04.552.404/0001-49
1/12/2012 30/11/2014

CNPJ: 22.078.679/0001-74

P
92
1
39
111
2

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F
M
S
C
P
C
P
C
0
87
0
7
1
6
6
12
0
37
73
66
0
11
10
74
235
175
2
18
12

Sit.
E
E
E
P
P
P
P

Observações:

LEGENDA
Área: 1. Segurança;

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.

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/ Assessoria de Planejamento e Gestão
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Análise Crítica
O número de funcionários terceirizados no ano de 2013 permaneceu nos mesmos patamares
dos anos anteriores. No entanto, ao analisar esse número comparativamente com a evolução do
número de alunos e professores da UFLA, aqueles diminuíram sua proporção. Os ingressos recentes
de servidores ao quadro permanente da UFLA ainda não foram suficientes para fazer frente à
demanda da Instituição, o que a obriga a manter o quantitativo de funcionários ora apresentados.
Quadro 29 - 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
0
3
10
10
0

3

10

10

0

3

10

10

Despesa no exercício
(em R$ 1,00)
34.683
34.683

34.683

Fonte: PRGDP/UFLA

Obs.: Considerados somente os Estágios Não Obrigatórios Remunerados, conforme disposto na Lei 11.788/2008,
Orientação Normativa nº 7/2008 da SRH/MPOG e Resolução nº 180/2009 do CEPE/UFLA
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6. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário
6.1

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 PROPLAG nº 67, de 22 de outubro de 2013.
b) 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 câmpus.
Máquinas agrícolas, para a manutenção das áreas de plantio usadas no ensino, pesquisa
e extensão.
Veículos de transporte coletivo, para a circulação interna no câmpus e o transporte de
estudantes para aulas práticas de campo.
Motos, usadas pela vigilância do câmpus e pela equipe de manutenção.
Veículos utilitários usados pelas equipes de manutenção do câmpus.
Veículos de transporte individual de uso comum da universidade, essencial para
atividades de ensino e pesquisa que envolvem colaboração com outras universidades.

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos,
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação,
veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;
A UFLA tem hoje 126 veículos em sua frota, dos quais 41 veículos estão em processo de
leilão, como forma de renovação da frota e desfazimento de veículos com relação custobenefício desfavorável. Os 85 veículos restantes estão categorizados como:



12 Veículos pesados, de manutenção do câmpus.
6 Máquinas agrícolas, para a manutenção das áreas de plantio usadas no ensino,
pesquisa e extensão.
 12 Veículos de transporte coletivo, para a circulação interna no câmpus e o
transporte de estudantes para aulas práticas de campo.
 13 Motos, usadas pela vigilância do câmpus e pela equipe de manutenção.
 15 Veículos utilitários usados pelas equipes de manutenção do câmpus.
 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 em processo de leilão são:






2 Veículos pesados.
1 Máquina agrícola.
5 Veículos de transporte coletivo.
4 Motos.
7 Veículos utilitários.
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22 Veículos de transporte individual de uso comum da universidade, essencial para
atividades de ensino e pesquisa que envolvem colaboração com outras universidades.

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida
na letra “c” supra;
A frota da UFLA roda anualmente cerca de 1.600.000 Km.
e) Idade média da frota, por grupo de veículos;







Veículos pesados: 16,9 anos.
Máquinas agrícolas: 6,5 anos.
Veículos de transporte coletivo: 8,7 anos.
Motos: 7 anos.
Veículos utilitários: 10,5 anos.
Veículos de transporte individual: 6,56 anos.

f) Custos associados à manutenção da frota;
EMPRESA
AVEPE
MECANICA E AUTO PECAS BOTELHO LTDA. EPP
BY MOTOS LAVRAS
G&D AR CONDICIONADO PEÇAS e ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA
FIX‐CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ME
ÁLVARO MOSCARDINI ÁVILA
PETRÓLEO ELDORADO LTDA
RONALDO AUTOPEÇAS
POSTO TUNEL
PHEBUS DE CANAAN DOURADO NETO ‐ ME
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
TOTAL

VALOR
R$ 1.706,90
R$ 177.974,72
R$ 28.717,36
R$ 13.062,25
R$ 3.157,68
R$ 183.605,29
R$ 364.271,95
R$ 34.315,00
R$ 257.216,71
R$ 84.912,50
R$ 18.805,29
R$ 1.167.745,65

g) 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 Máquinas 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. Em 2013, foram
substituídos 2 veículos de transporte coletivo, 1 máquina pesada e dois tratores agrícolas.
Para 2014, estão previstas as substituições de motocicletas. Dessa forma, a UFLA busca
sempre uma maior eficiência na gestão da sua frota.
h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;
A UFLA mantém hoje ainda 6 veículos utilitários e 10 veículos de passeio locados. A
escolha da aquisição de veículos ou locação é feita utilizando o princípio da economicidade.
Quando se trata de veículos pesados, deve ser observado que a UFLA tem um câmpus
universitário com grande extensão, e com desníveis consideráveis de terreno. Isso exige
uma utilização constante de máquinas para terraplanagem e limpeza de terrenos. Com o
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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 o veículo utilizado por cerca de 10
anos. Mesmo assim, a UFLA só faz a aquisição de veículos necessários para a manutenção
do câmpus 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 nesse caso, o tempo de amortização do veículo
adquirido chega a ser de apenas 3 anos, sendo os veículos utilizados por, no mínimo, 5 anos
na universidade.
i)

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, a qual está
vinculada à Diretoria de Transportes e Máquinas, que é a responsável por todas as ações de
gestão da frota, 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. Dessa 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 Superintendência de Gestão e a Diretoria de Transportes e Máquinas realizaram estudo
técnico e estimou em R$1,62 o custo do quilômetro rodado, considerando manutenção,
motorista, combustível e depreciação dos veículos oficiais. O custo aproximado do
motorista é R$0,42/Km e o de combustível é R$0,30/Km. Para os serviços de manutenção
do câmpus, e viagens a campo para fins de pesquisa e extensão, é interessante que os
veículos sejam conduzido por servidores não ocupantes do cargo de motorista, reduzindo o
custo de motorista. A partir de 1.500Km rodados por mês, o custo somente de manutenção e
depreciação (R$0,90) chega a R$1.350,00. A partir de 2.000Km, esse custo passa de
R$1.800,00. O valor da locação de veículos de passeio obtido pela UFLA é de R$1.312,00,
e para utilitários é R$1.738,94, ambos para uma franquia de 3.000Km. Dessa forma, a
UFLA optou por terceirizar a frota de manutenção do câmpus para todo veículo cuja
utilização seja superior 2.000Km por mês.
b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte;
Veículos de passeio: Sim Aluguel de Carros Ltda., CNPJ 04.224.120/0001-23
Veículos utilitários: Mendes Veículos Ltda. ME, CNPJ 10.264.357/0001-30
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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;
Pregão Eletrônico SRP 2/2013. Ata de Registro de Preços com vigência de 06/05/2013 a
05/05/2014.
Item 1 – Veículos de Passeio: Valor total da Ata de R$314.880,00, relativo a 240
mensalidades. Valor contratado de 43 mensalidades em 2013, totalizando R$56.416,00.
Item 2 – Veículos Utilitários: Valor total da Ata de R$208.672,80, relativo a 120
mensalidades. Valor contratado de 32 mensalidades em 2013, totalizando R$55.646,08.
d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;
Portaria PROPLAG nº 67 de 22 de outubro de 2013.
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;
A frota é o que permite toda a movimentação de manutenção dos 497ha do câmpus e as
duas fazendas, além de auxiliar grupos de pesquisa que precisam fazer trabalhos de campo.
É muito importante para a universidade.
f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que
lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte
institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;
Veículos de transporte institucional (passeio): 10 veículos.
Veículos de transporte institucional (utilitário): 6 veículos.
g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação
referida no atendimento da letra “f” supra;
Veículos de transporte institucional (passeio): 300.000Km.
Veículos de transporte institucional (utilitário): 180.000Km.
h) Idade média anual, por grupo de veículos;
Veículos de transporte institucional (passeio): 1 ano.
Veículos de transporte institucional (utilitário): 1 ano.
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;
R$56.250,00 de custo de combustível para as 75 mensalidades usadas em 2013. Todos os
outros custos são por conta da contratada.
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.
Os veículos são controlados pela Diretoria de Transportes e Máquinas, sob supervisão da
Superintendência de Gestão. Cada veículo é alocado a um servidor que assume todas as
responsabilidades pelo uso somente em exercício da profissão.
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6.2

Gestão do Patrimônio Imobiliário

Quadro 30 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

UF 1
Lavras /MG
Ijaci/ MG
BRASIL

UF “n”
município 1
município 2
município “n”
Subtotal Brasil
Total (Brasil + Exterior)

EXERCÍCIO 2013
05
04
01

EXERCÍCIO 2012
05
04
01

05

05

Fonte: Proplag/Prefeitura Universitária

Quadro 31 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da
UJ, exceto Imóvel Funcional

UG

RIP
4763000095006
4763000075005
4763000255003
4763000335007
4607000015005

Estado
Regi
de
Me Conser
vação
13
04
03
07
23
03
03
03
21
03

Valor do Imóvel
Valor
Histórico
23.970.361,53
354.684,46
170.000,00
3.000,00
4.240.581,79
Total

Data da
Avaliação
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
03/08/2010
25/09/2012

Valor
Reavaliado
51.612.669,39
354.684,46
170.000,00
3.000,00
4.240.581,79

Despesa no Exercício
Com
Com
Manuten
Reformas
ção
0,00
0,00
0,00
0,00
52.804,11
253.759,02
2.000,00 1.052.318,05
356.286,00
0,00
411.090,11 1.717.167,18

Fonte: Prefeitura Universitária/PROPLAG

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, essas 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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7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
Quadro 32 – 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.
X
Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
X
aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à
gestão e ao uso corporativos de TI.
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.
X
Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:
X
Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
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.
X
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.
X
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.
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/wp-content/uploads/2011/10/PDTI.pdf____________________________________________
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.
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6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os
seguintes processos corporativos:
Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou classificação
sigilosa).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os 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
( X ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
( X ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
( X) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
( X ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
(X) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em
contrato.
( ) 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).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
X
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
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não
contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo
questionário.

Análise Crítica
Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio (item 5), apesar de ainda
não haver o mapeamento dos principais processos, foi instituído em 2013 o Escritório de Processos,
que será vinculado a Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão e se encarregará do mapeamento desses
processos. Apesar de não haver o mapeamento desses processos, a gestão da tecnologia da
informação da UFLA no ano de 2013 se pautou no atendimento de necessidades priorizadas pelo
comitê gestor de TI no PDTI 2011/2012, sobretudo as ações e metas relativas à implantação de
sistemas de informações gerenciais na área de gestão compras, licitações, contratos, auditoria,
patrimônio e recursos humanos. A implantação desses sistemas estava prevista para 2012, mas teve
seu cronograma comprometido, devido a atrasos na contratação da empresa responsável pela
implantação. Em maio de 2013, iniciou-se o processo de implantação e a previsão de conclusão da
implantação é 2014.
Em relação à gestão da segurança da informação (item 6 do questionário), especificamente
os subitens: inventário dos ativos de informação e análise de riscos; apesar de ter havido metas e
ações previstas no PDTI 2011/2012, tais metas não foram cumpridas e serão inseridas no próximo
PDTI a ser aprovado pelo novo comitê gestor de TI, constituído em novembro de 2013.
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8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
8.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de
serviços ou obras.
a) Construção das ciclovias com uma extensão total de 5 km dentro do câmpus. O
uso dessas ciclovias como sistema alternativo de transporte resultou na necessidade de
espaços cobertos para abrigar as bicicletas dos usuários que utilizam o sistema e passam
grande parte do dia na Universidade. O “Eco-Bicicletário” é um projeto que foi
desenvolvido em 2013, com implantação em 2014, para atender a essa demanda, por meio
de um projeto sustentável, uma vez que irá gerar energia elétrica através de placas
fotovoltaicas em sua cobertura.
b) Construção da Estação de Tratamento de Esgoto, com um sistema totalmente
automatizado, com estações elevatórias de esgoto, com capacidade de recalcar todo o
volume de esgoto coletado. A estação combina os benefícios dos tratamentos anaeróbio e
aeróbio, eficiência na remoção de matéria orgânica da água em curto período de tempo.
c) Instalação de rede hidráulica para bombeamento e malha de distribuição de água
de reuso da Estação de Tratamento de Esgoto. Após o armazenamento da água, ela será
distribuída através de rede hidráulica previamente traçada ao longo dos canteiros da
Universidade. Será montado, dessa forma, um sistema de irrigação para os gramados e
plantas em geral, além da utilização dessa água para limpeza e canteiros de obras, reduzindo
o consumo de água.
d) Elaboração de projetos com painéis de captação solar na cobertura e instalação
brises, capazes de regular a entrada de radiação solar e proporcionar áreas de
sombreamentos em locais estratégicos, diminuindo a utilização de equipamentos de
climatização, gerando um menor consumo de energia.
e) Revitalização das nascentes com plantio de espécies arbóreas nativas.
f) Preservação dos córregos.
8.2. Política de separação de resíduos recicláveis descartados.
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.
8.3. Medidas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando:
a)
Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional desses
recursos;
Papel
As ações tomadas pela UFLA para evitar o uso de papel foram:
Implantação do sistema SIG em que as atividades como solicitações de compras e controle
acadêmico são feitas eletronicamente.
Implantação de sistema eletrônico de solicitações de ordens de serviços destinadas à
Prefeitura do Câmpus e à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação.
Implantação do módulo SIG-ADM, que permite que todas as comunicações internas da
universidade (memorandos, circulares) sejam feitas eletronicamente.
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Energia elétrica e Água
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 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. O do novo sistema elétrico contempla: em casos de manutenção ou interrupções,
devido às 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 câmpus 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 à faixa de passagem de um alimentador da CEMIG. A nova rede é mais
amigável com os animais e pássaros presentes no câmpus, 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.
As construções ecologicamente corretas têm ganhado espaço em todo o mundo e a grande
maioria dos arquitetos e engenheiros têm trabalhado para que suas obras não agridam ao meio
ambiente e que, simultaneamente, possam utilizar os recursos naturais para complementarem a
estrutura das construções. Assim, a UFLA adotou um cuidado especial na construção de salas de
aula, levando em consideração aspectos como maior iluminação natural, maior ventilação natural
Coleta de águas pluviais em cisternas para fins de irrigação dos jardins. Outra ação é o
aproveitamento da água da chuva através da canalização das calhas que foram colocadas nos
pavilhões de aulas e RU e da água resultante das atividades do novo RU. Essas são direcionadas
para abastecer lagoas artificiais (bacias de contenção) para evitar o escoamento superficial delas e
promover um maior abastecimento do lençol freático e das áreas de recarga.
Substituição dos destiladores de água por osmose reversa. 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 litro de água purificada, consumiam, em média, 2500 KW
e 50 litros 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.
Implantação de torneiras com tempo de abertura nos banheiros.
a)

Adesão a programas de gestão da sustentabilidade, tais como Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P), Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e Programa de
Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP);

b)

Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e
água no âmbito das unidades que compõem o relatório de gestão.

Quadro 33 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Avaliação

Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias-primas.

1

2

3

4

5

X
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Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável.

Menor consumo de
energia. Exigência
de certificações ISO
das licitantes.
X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos
reciclados, atóxicos ou biodegradáveis).

X

4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de
referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX)
realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das
empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a
fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002,
art. 1º, parágrafo único in fine), 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?

X

5. 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?

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).


ISO 14000, ISO
17025, ISO 9000

X
O
consumo
de
energia médio por
pessoa caiu mais de
30% nos últimos 5
anos
com
a
aplicação
da
política.
X

Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?

7. 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?

8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa,
quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13).
9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do
Decreto 7.746/2012.
 Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o
plano de gestão de logística sustentável da unidade.

X
A
especificação
técnica do produto
já é a de um
produto
reutilizável.
X
X

X

10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.
11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.

X

X
12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
Considerações Gerais: O plano ambiental da UFLA, apresentado nos últimos relatórios, tem sido agraciados com
prêmios de gestão sustentável, e está sendo utilizado como modelo para outras instituições.
LEGENDA
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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.

Quadro 34 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Nome do Programa

Recurso
Consumido
Papel
Água
Energia Elétrica

Adesão a Programas de Sustentabilidade
Ano de Adesão

Quantidade

Resultados

Valor
Exercícios

2013
98.780Kg
33.018.000
7.205.800

2012
89.800Kg
35.508.496
6.565.800

2011
67350 kg
40.581.139
6.150.200
Total

2013
527.981,30
261.304,66
2.065.157,79
2.854.443,75

2012
479.983,00
362.256,00
2.653.517,72
842.239,00

2011
359.987,00
320.000,00
2.309.391,95
2.309.391,95

Fonte: PROPLAG

Pelo segundo ano seguido, a Universidade Federal de Lavras conquistou o primeiro lugar
entre as instituições de ensino superior brasileiras no ranking internacional Green Metric. Assim, se
confirma como 1ª universidade brasileira em ranking de sustentabilidade. A edição mais recente
(2013) foi marcada por uma expressiva alta da UFLA na posição geral – indo do 70º para o 42º
lugar em todo o mundo – e melhor pontuação em praticamente todos os quesitos.
Considerando a classificação por “Instituições de Ensino Superior Especializado”
(Specialized Higher Education Institution), a UFLA sobe para a 12ª colocação no mundo. Essa
colocação fica ainda mais alta segundo a classificação por universidades localizadas em cidades do
interior (Ranking by Câmpus Setting): 6º lugar no mundo.
A lista é elaborada pela Universitas Indonesia (UI), que mede os esforços em
sustentabilidade e gestão ambiental das instituições de ensino superior. Na última edição, 301
universidades de 61 países participaram. A pontuação é dada segundo 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.
A pontuação da UFLA é particularmente alta nos quesitos Uso e Tratamento de Água, em
que a Universidade conquistou a pontuação máxima (1000), e Gestão de Resíduos, com a terceira
maior pontuação (1500). Outro destaque foi o expressivo aumento nos quesitos Consumo de
Energia e Políticas sobre Transportes, conforme a tabela abaixo.
Pontuação da UFLA no ranking Green Metric
Ano
2012
2013

Posição
geral
70
42

Pontuação total
5516.65
6205

Estrutura do câmpus e
áreas verdes
501.65
511

Consumo de energia
1195
1520
94

Ano
2012
2013

Gestão de
resíduos
1500
1500

Uso e tratamento Políticas sobre transportes
Atividades acadêmicas
de água
relacionadas ao meio ambiente
1000
650
670
1000
1050
624

O objetivo deste ranking é fornecer o resultado da pesquisa sobre o estado atual e as
políticas relacionadas à sustentabilidade e preocupação ambiental nas universidades de todo o
mundo. De acordo com os organizadores, as medidas tomadas pelas instituições precisam ser
identificadas e tomadas como exemplo para a implementação de políticas sustentáveis e ecológicas.
Espera-se que, chamando a atenção de dirigentes universitários e demais partes interessadas, mais
prioridade seja dada às energias limpas, conservação da água, combate à mudança climática global,
reciclagem e temas relacionados.
Essa conquista consecutiva demonstra que a Universidade está trilhando o caminho certo na
gestão ambiental, aliada à expansão pela qual passa, buscando crescimento sustentável e a formação
de profissionais comprometidos com a preservação ambiental, por meio de diversas ações.
Essas ações integram o Plano Ambiental e Estruturante, que vem sendo implementado na
UFLA desde 2009. Entre elas, destacam-se a renovação de todo o sistema de energia elétrica;
sistemas de coleta e tratamento de esgoto e das águas da chuva; a estruturação das bacias de
drenagem; o plantio de 50 mil mudas de 53 espécies nativas e frutíferas no câmpus; medidas de
preservação das nascentes, treinamento e equipagem da Brigada de Incêndio; o fim das fossas
sépticas; e o programa de coleta de resíduos de todos os laboratórios, incluindo o treinamento de
técnicos dos diferentes setores e de estudantes de pós-graduação para serem multiplicadores de boas
práticas de uso e reuso de matérias-primas utilizadas em pesquisa. Mais sobre o plano ambiental
pode ser consultado em: www.ufla.br/ecouniversidade.
O projeto da UFLA tem apresentado reconhecimento de instituições que atuam em nível
estadual e nacional, tendo sido premiado no 17º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal,
promovido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e pela Escola Nacional
de Administração Pública (Enap). A UFLA também foi uma das agraciadas com o prêmio Gestão
Ambiental 2013, concedido pela ONG Zeladoria do Planeta.
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9. Conformidade e Tratamento de Disposições Legais e Normativas
9.1

Tratamento de Deliberações exaradas em acórdão do TCU

Quadro 35 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
1
005.586/2010-0
6269
1.7
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Deliberação
Determina à UFLA que publique no Diário Oficial da União e dê ampla divulgação às fases dos processos seletivos
que vier a realizar, em obediência ao princípio da publicidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Síntese da Providência Adotada
A UFLA encaminhou oficio nº 213/PRGDP/UFLA, datado de 27/09/2013 ao Sr. Secretário de Fiscalização de
Pessoal/TCU, informando que realiza a publicação dos editais referentes aos processos seletivos em conformidade
com o Decreto nº 6944/2009, que dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos.
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Ordem
2

Processo

028.429/2012-5

Código SIORG
244
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo

4581/2013

Comunicação Expedida

9.2

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Universidade Federal de Lavras
Descrição da Deliberação

Código SIORG
244

Determinar à Universidade Federal de Lavras que dê ciência do inteiro teor deste acórdão ao interessado
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PRGDP/UFLA

Código SIORG
244

Síntese da Providência Adotada
Encaminhado ao interessado cópia dos Acórdãos nº 4581/2013-TCU 2ª Câmara, seção 6/8/2013 e 6969/2013-TCU 2ª
Câmara, 26/11/2013, conforme Ofício nº 010/CAP/PRGDP/UFLA de 2/9/2013 e Ofício nº 001/CAP/PRGDP/UFLA
de 10/1/2014.
Síntese dos Resultados Obtidos
Ciência do interessado
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
3
000.870/2011-0
3501/2013
1.6.2
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Descrição da Deliberação
Determinar à Universidade Federal de Lavras que informe no Relatório de Gestão referente ao próximo exercício as
providências adotadas para corrigir a parcela da remuneração dos servidores matrícula 395271, 395884 e 395880, em
conformidade com o determinado nos itens 1.5.4 e 1.5.5 do Acórdão 6965/2010-TCU-1ª Câmara;
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Síntese das Providências Adotadas
No presente Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2013, informamos as providências adotadas em
atendimento aos itens 1.5.4 e 1.5.5 do Acórdão 6965/2010-TCU-1ª Câmara no Quadro A.9.1.2 (Situação das
deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício), nº de ordem 1.
Síntese dos Resultados Obtidos
Atendimento à determinação do Acórdão
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não há

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Código SIORG
244

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
4
003.424/2013-8
2043
1.7
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Universidade Federal de Lavras
Descrição da Deliberação

Comunicação Expedida
Código SIORG
244

Determinar ao órgão de origem que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação,
registre no Sistema Sisac o ato de alteração de aposentadoria de Waldenor da Rocha Gomes (087.081.85620) que contemple a concessão da vantagem "543 - Cargo de Direção - CD/APOSENT", constante no
Sistema Siape.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PRGDP/UFLA
Síntese da Providência Adotada

Código SIORG
244

Foi encaminhado ao aposentado nº ofício 83/PRGDP/UFLA de 25/4/2013 solicitando a assinatura de

Termo de Opção referente à vantagem prevista no artigo 62 da Lei nº 8.112/90 acumulada c/c o artigo 2º da
Lei nº 8.911/94 – “Opção 60%” ( incorporação de quintos / décimos em virtude do exercício do cargo de
direção) de modo a demonstrar formalmente a percepção desta vantagem em seus proventos.
Síntese dos Resultados Obtidos
Termo de opção já assinado e constando do processo de aposentadoria do servidor.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não há
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Quadro 36 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no
exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
1
016.012/2009-6
6965/2010
1.5.4 e 1.5.5
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Descrição da Deliberação

Código SIORG
244

Comunicação Expedida
Código SIORG
244

1.5.4. reveja os valores pagos a título de "Decisão Judicial Transitada em Julgado" ao servidor matrícula nº
395271, de modo que os valores relativos à vantagem do art. 3º do Decreto-lei nº 1.971/82 sejam pagos sob a
forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitando-se apenas aos reajustes gerais do
funcionalismo, conforme determina a Lei 9.527/1997, a partir do mês em que foi proferida a decisão judicial
no Processo 1985.0000000012-4;
1.5.5. providencie o levantamento dos valores pagos indevidamente aos servidores de matrícula 395271,
395884 e 395880 para fins de ressarcimento ao Erário, em conformidade com o direito à ampla defesa e ao
contraditório, bem como com o artigo 46 da Lei nº 8.112/1990;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
PRGDP/UFLA
Justificativa para o seu não Cumprimento:

Código SIORG
244

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 (ofícios em anexo).
Através do ofício nº 286/GAB/UFLA, de 29/09/2011, em anexo, 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 da SECEX com relação às matrículas SIAPE 395884 e 395880, uma vez que os valores
sofrerão majoração, tendo em vista que solicitou à SECEX orientações acerca dos procedimentos a serem adotados.
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9.2

Tratamento de Recomendações do OCI

Quadro 37 - 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
Comunicação Expedida
1
224875
2.1.1.1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
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
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
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. Dessa forma, solicitou à SECEX orientações acerca dos
procedimentos a serem adotados (ofícios em anexo).
Através do ofício nº 286/GAB/UFLA, de 29/09/2011, em anexo, 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 da SECEX com relação às matrículas SIAPE 395884 e 395880, uma vez que os valores
sofrerão majoração tendo em vista que solicitou à SECEX orientações acerca dos procedimentos a serem adotados.
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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
Comunicação Expedida
2
224875
2.1.1.1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
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
PRGDP/UFLA
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 da SECEX com relação às matrículas SIAPE 395884 e 395880, uma vez que os valores
sofrerão majoração tendo em vista que solicitou à SECEX orientações acerca dos procedimentos a serem adotados.

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
Comunicação Expedida
3
201108961
2.1.1.3
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UFLA
244
Descrição da Recomendação
Acompanhar o andamento do pedido de reexame para, em caso de decisão desfavorável ao ex-servidor de matricula
siape 1193197, tomar as providencias necessárias ao atendimento do acórdão nº 5091/2010 – Primeira Câmara
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi encaminhado ao interessado cópia do Acórdão nº 5091/2010-TCU – 1ª Câmara, Acórdão 3625/2013-TCU 2ª
Câmara, seção 4/6/2013, através do Ofício nº 009/CAP/PRGDP/UFLA de 4/7/2013. Também foi encaminhado ao Sr.
Alessandro Giuberti Laranja, Secretário de Fiscalização de Pessoal, Ofício nº 152/PRGDP/UFLA de 8/7/2013
informando acerca do cumprimento da determinação contida no Ofício nº 8610/2013-TCU/SEFIP de 17/6/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
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9.3

Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna
Estrutura e Posicionamento da Unidade da Auditoria no Organograma da UFLA

a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ;
A estrutura de recursos humanos da Auditoria Interna da Universidade Federal de Lavras é
composta pelos seguintes servidores:
Márcio Donizete Rosa
Cargo: Auditor
Função: Auditor Geral
Formação Acadêmica:
Bacharel em Ciências Contábeis
Técnico em Informática
Pós-graduado em Licitações e Contratos
Giovana Daniela de Lima
Cargo: Auditora
Função: Assessora da Auditoria Interna
Formação Acadêmica:
Bacharel em Ciências Econômicas
Pós-graduada em Controladoria e Auditoria
Darci Aparecida de Abreu
Cargo: Assistente em Administração
Função: Secretária da AI
Formação Acadêmica:
Pedagogia
Especialização em Informática em Educação
A estrutura física da Auditoria da Interna Universidade Federal de Lavras é composta por:
3 salas devidamente mobiliadas, inclusive com mesa de reunião e uma sala para arquivo;
equipamentos de informática atualizados e 3 ramais telefônicos e uma linha móvel
institucional.
Posicionamento
Auditoria Interna da UFLA está vinculada ao Conselho Universitário, conforme artigo 6º da
Resolução 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.
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b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações;
Escopo

Constatação

Recomendação

Trabalho de auditoria realizado com o objetivo
de verificar a consistência dos mecanismos de
controle de frequência dos servidores desta
instituição, por meio da correlação entre as
informações constante das folhas de ponto,
relatórios de frequência e o Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos SIAPE.
Trabalho realizado com o objetivo de verificar a
regularidade dos processos de pagamento de
serviços extraordinários executados pelos
servidores da Universidade Federal de Lavras,
durante o primeiro semestre de 2013.
Trabalho realizado com o objetivo de verificar a
regularidade dos procedimentos de solicitação e
concessão de diárias no âmbito da Universidade
Federal de Lavras.
Trabalho realizado com o objetivo de verificar a
legalidade dos contratos celebrados pela
Universidade Federal de Lavras, vigentes no
corrente ano.

Inconsistências
no
preenchimento das folhas
de ponto e relatório de
frequência

Recomendamos à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas que oriente
formalmente os departamentos/ setores desta instituição quanto ao correto preenchimento
das folhas de ponto e do relatório de frequência, tendo em vista as constatações do presente
relatório, bem como reiterar os termos da Circular 2/PRGDP, de 22 de janeiro de 2013.

Processos com páginas sem
numeração e rubrica

Numere e rubrique os processos auditados e, nos processos vindouros, atente à
determinação do § 4 do Artigo 22 da Lei nº. 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Atente para o efetivo cumprimento do art. 2º da Orientação Normativa nº 2, de 6 de maio
de 2008.

Atraso na prestação de
contas
de
diárias
e
passagens recebidas.

Recomendamos à Pró-Reitoria Planejamento e Gestão que oriente aos diversos proponentes
acerca do prazo de cinco dias úteis após o deslocamento/retorno para cadastro no sistema
da prestações de contas das diárias e passagens recebidas.

Insuficiência
de
documentos referente à
fiscalização do contratos
nºs 047/2012, 002/2013 e
008/2013.

1. Recomendamos à Comissão de Fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº
047/2012 que mantenha em seus registros os comprovantes de pagamento de Vale
Alimentação pela contratada, referentes aos meses de janeiro e abril de 2013;

Trabalho realizado com o objetivo de verificar
os mecanismos e procedimentos de controle
adotados pela Diretoria de Transportes e
Máquinas da Universidade Federal de Lavras.

Cumprimento parcial da
Instrução
Normativa
SLTI/MPOG nº 3, de 15 de
maio de 2008, pela
Diretoria de Transportes e
Máquinas

2. Recomendamos à Comissão de Fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº
002/2013 que mantenha em seus registros cópia da Guia de Recolhimento de FGTS com o
respectivo comprovante de pagamento, referente ao mês de junho/2013 e cópia da Guia de
Recolhimento da Previdência Social – GPS, com o respectivo comprovante de pagamento,
referente ao mês de abril/2013.
3 Recomendamos à Comissão de Fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº
008/2013 cópias legíveis dos comprovantes de recolhimento de FGTS e GPS.
Recomendamos à Diretoria de Transporte e Máquinas que atente para o efetivo
cumprimento da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 15 de maio de 2008,
adequando os mecanismos e procedimentos de controle adotados às disposições contidas
no referido dispositivo legal.
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c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas pela alta gerência;
Total de recomendações feitas: 8
Total de recomendações implementadas: 4
Total de recomendações com implementação em andamento: 4
Total de recomendações não atendidas: 0
Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas: 50%
d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das
recomendações exaradas pela auditoria interna;
O acompanhamento da implementação das recomendações exaradas pela Auditoria
Interna para instituição é realizado por meio de planilhas, por meio das quais se
identificam as recomendações conforme relatórios e setores envolvidos. Recentemente a
Universidade Federal de Lavras adquiriu um Sistema Integrado de Gestão que está em
fase de implantação e um dos módulos é “Auditoria e Controle Interno”, que contribuirá
para o aperfeiçoamento dessa rotina;

e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados
decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;
O acompanhamento da implementação das recomendações exaradas pela Auditoria
Interna para instituição é realizado por meio de planilhas, por meio das quais se
identificam as recomendações conforme relatórios e setores envolvidos. Recentemente a
Universidade Federal de Lavras adquiriu um Sistema Integrado de Gestão que está em
fase de implantação e um dos módulos é “Auditoria e Controle Interno”, que contribuirá
para o aperfeiçoamento dessa rotina;
f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das recomendações feitas
pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais recomendações;
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.
g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao
comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência ao
decidir não implementar as recomendações da auditoria interna.
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.
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9.4

Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93

9.4.1

Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

Quadro 38 – 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

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei
nº 8.730/93)
Cargos Eletivos
Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Situação em Relação às
Exigências 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

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a
DBR
Posse ou Início
Final do
do Exercício de
Final do
Exercício de
Cargo,
Exercício
Cargo, Emprego
Emprego ou
Financeiro
ou 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
247
247
0

OBS.: Em cumprimento à Lei 8.429 de 02/06/1992, ao Decreto 5.483 de 30/06/2005, à Portaria Interministerial CGU/
MPOG 298 de 06/09/2007 (art.1º, Parágrafo 3º) e à Instrução Normativa TCU nº 67 de 06/07/2011, 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.

9.4.2

Situação do Cumprimento das Obrigações

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 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 dessas DBR. Juntamente a esse 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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9.5

Alimentação SIASG E SICONV

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

105

10. Relacionamento com a Sociedade
10.1 Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins de
solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando informações gerenciais e
estatísticas sobre o atendimento às demandas.
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) é a unidade física existente em todos os órgãos
e entidades do poder público, em local identificado e de fácil acesso, para atender o cidadão que
deseja solicitar o acesso à informação pública. Os SIC’s têm como objetivos: atender e orientar o
público quanto ao acesso a informações; conceder o acesso imediato à informação disponível;
informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar
documentos e requerimentos de acesso a informações.
A sede do SIC da Universidade Federal de Lavras (UFLA) encontra-se localizada no Prédio
da Reitoria. Além disso, o cidadão que desejar poderá utilizar o e-SIC (Sistema Eletrônico do
Serviço de Informações ao Cidadão), que permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, o
encaminhamento de pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo
Federal.
 Informações gerenciais e estatísticas:
A instituição divulga proativamente em seu sítio na Internet informações de interesse
público, observando o disposto nos Arts. 7º e 8º da Lei Nº 12.527/11 e nos Arts. 7º e 8º do Decreto
Nº 7.724/12. Desse modo, além de facilitar o acesso das pessoas e reduzir o custo com a prestação
de informações, evita-se o acúmulo de pedidos de acesso sobre temas semelhantes.
A página principal do sitio da UFLA na Internet (www.ufla.br) apresenta, entre outros:
 Barra de identidade do Governo Federal, contendo ferramenta de redirecionamento
de página para o Portal Brasil e para o sítio específico sobre a Lei de Acesso à
Informação.
 Redirecionamento para seção específica sobre acesso às informações da UFLA.
 Redirecionamento para o sítio da Ouvidoria da UFLA.
 Redirecionamento para o sítio da Carta de Serviços ao Cidadão.
 Redirecionamento para os departamentos, setores e outros sítios da UFLA
 Notícias de interesse do público interno e externo à instituição, por meio de artigos e
vídeos, telefones, contatos, agenda de eventos, etc.
Além do sítio na Internet, a UFLA utiliza, para divulgação de informações de interesse
coletivo ou geral, os seguintes veículos de comunicação:
 Jornal Impresso: o Jornal UFLA veicula notícias e informações referentes aos
acontecimentos da universidade no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão,
além de ações da administração para o constante crescimento da Universidade. A
circulação é feita entre a comunidade acadêmica da UFLA, entre as universidades
federais do país, atingindo, também, boa parte da comunidade local e regional.
 TV Universitária: Inaugurada em setembro de 1999, a TVU atinge cerca de 30
cidades da região, totalizando um universo de quase 335 mil telespectadores Um dos
focos de atuação da TVU está justamente na aproximação entre Universidade e a
sociedade, divulgando projetos desenvolvidos por professores e estudantes.
 Rádio Universitária: Transmissão de programas educativos e de extensão
universitária para Lavras e região.
A UFLA se empenha para a maximização da transparência ativa; entretanto, existem
informações que não são publicadas na internet, visto que não despertam o interesse coletivo ou têm
o uso muito restrito. Porém, essas informações também são públicas e, como tal, pertencem à
sociedade.
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Buscando garantir o acesso também a essas informações, a UFLA as disponibiliza por meio
da transparência passiva. Para isso, foi criado o ponto de contato entre a sociedade e a UFLA, que é
o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, localizado no Prédio Administrativo, de fácil acesso,
com horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.
Além da apresentação de pedidos por meio do balcão de atendimento do SIC, a UFLA,
visando a possibilitar que sejam apresentados pedidos de informação por meio eletrônico,
disponibiliza o sistema padronizado chamado de e-SIC. Seja presencialmente ou pelo e-SIC o
cidadão pode apresentar seus pedidos de acesso utilizando formulário padrão.
No período de 1º de janeiro de 2013 até a presente data, foram registrados 47 pedidos de
acesso à informação à UFLA com um total de 133 perguntas. Ressalta-se que todos os pedidos de
acesso à informação à UFLA no referido período foram respondidos, em um tempo médio de
resposta de 10,19 dias.
A Comissão Própria de Avaliação, também denominada CPA, órgão de assessoramento da
Reitoria, tem como atribuições, nos termos do artigo 11 da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, a
condução dos processos de avaliação internos da Instituição, a sistematização e a prestação das
informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
A autoavaliação institucional é um processo fundamental que visa identificar e fornecer
informações importantes que poderão embasar o planejamento e a tomada de decisão dos gestores
da UFLA para o contínuo desenvolvimento da instituição.
A Ouvidoria da Universidade Federal de Lavras, órgão autônomo, criado pela Resolução
CUNI nº 018, de 6 de maio de 2009, 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.
A fim de possibilitar o recebimento, registro e processamento de consultas, reclamações,
denúncias, sugestões ou elogios provenientes de demandas espontâneas emanadas de cidadãos, a
Ouvidoria disponibiliza um Sistema de Gerenciamento de Manifestações como instrumento de
interlocução entre a Universidade Federal de Lavras e a sociedade. O sistema foi desenvolvido pela
equipe do Centro de Informática da UFLA e encontra-se disponível no site da Ouvidoria desde o dia
6 de dezembro de 2010.
O Sistema de Gerenciamento de Manifestações da Ouvidoria fornece ao cidadão a
possibilidade de realizar e acompanhar manifestações com as seguintes formas de identificação:
1. Com identificação do manifestante vinculado à Universidade Federal de Lavras. Podem
realizar este tipo de manifestação os servidores técnico-administrativos, docentes, funcionários
terceirizados e alunos da Universidade Federal de Lavras.
2. Com identificação do manifestante sem vínculo com a Universidade Federal de Lavras.
Pode ser realizada pelo cidadão que deseja entrar em contato com a Ouvidoria e que não possua email institucional da UFLA. Nesse caso, o cidadão deverá fornecer seu nome completo e um e-mail
válido, possibilitando o acompanhamento de suas manifestações encaminhadas à Ouvidoria da
UFLA.
3. Anônima. Aqueles que não desejarem ser identificados, devem realizar uma manifestação
anônima, sendo necessário somente o fornecimento de um e-mail válido, possibilitando o
acompanhamento de suas manifestações encaminhadas à Ouvidoria da UFLA. Caso o manifestante
opte por não se identificar, deverá apresentar uma justificativa para o anonimato, que será avaliada
pela Ouvidoria; se a justificativa for aceita, a manifestação seguirá os trâmites normais; caso
contrário, será classificada como não pertinente e finalizada.
O manifestante também poderá contatar a Ouvidoria utilizando o Sistema de Gerenciamento
de Manifestações, telefone, email e correio.
No período de março de 2012 a fevereiro de 2013, foram totalizadas 330 (trezentos e trinta)
manifestações. Do total de manifestações registradas, 64 (sessenta e quatro) foram na forma de
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consulta, 175 (cento e setenta e cinco) como reclamação, 48 (quarenta e oito) na forma de denúncia,
9 (nove) como elogio e 34 (trinta e quatro) na forma de sugestão (Tabela 1).
Tabela 1 Síntese dos tipos de manifestações registradas por categoria de manifestante (mar/2013 a
fev/2013).
Categoria de Manifestante

Consulta

Denúncia

Elogio

Reclamação

Sugestão

Total Geral

Anônimo
Discente
Docente
Docente aposentado
Sem vínculo
Técnico administrativo

15
19
4
4
16
6

33
6
4
2
1
2

3
4
1
1
-

82
69
10
4
10

2
19
7
1
5

135
117
26
6
23
23

Total Geral

64

48

9

175

34

330

10.2 Mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e
serviços resultantes da atuação da unidade.
A Comissão Própria de Avaliação da UFLA (CPA) realiza uma ampla pesquisa no câmpus,
a fim de conhecer as opiniões e o relacionamento da comunidade acadêmica com a Universidade e
elaborar, a partir disso, o relatório de avaliação institucional.
As opiniões são colhidas por meio de questionários on-line, que a CPA envia aos e-mails
institucionais de graduandos, pós-graduandos, docentes e técnicos administrativos.
10.3 Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião feitas nos últimos três
últimos anos com cidadãos em geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos
produtos e serviços resultantes da atuação do órgão ou entidade
Os resultados das pesquisas realizadas pela Comissão Própria de Avaliação da UFLA (CPA)
se encontram nos relatórios de avaliação institucional, disponíveis no site: www.cpa.ufla.br.
11. Informações Contábeis
11.1 Medidas adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
a)

Aplicação dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10:
A UFLA aplica os dispositivos contidos na NBC T 16.9 e 16.10 para Depreciação,
Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos.

b)

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo:
A estimativa de vida útil econômica foi realizada com base na tabela de vida útil em
anos e de valor residual disposta na macrofunção SIAFI 020330, páginas 14 a 17.

c)

A metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão:
O método utilizado pela UFLA para depreciação, amortização e exaustão é o "Método
das quotas constantes", conforme determinado pela macrofunção SIAFI 020330, item
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47, pág. 22, (citado abaixo), que visa à adoção de critérios confiáveis que permitam a
geração de dados consistentes e comparáveis.
Macrofunção SIAFI - 020330 - ..."47 . O método de cálculo dos encargos de depreciação
a ser utilizado para toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional será o
das quotas constantes, já que a informação deve ser consistente e comparável..."
d)

As taxas utilizadas para os cálculos:
As taxas utilizadas para o cálculo da depreciação, amortização e exaustão também são as
constantes na macrofunção SIAFI 020330, páginas 14 a 17.

e)

A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e
do diferido;
Usou-se a metodologia disposta na NBC T 16.10, conforme descrito abaixo:
- DISPONIBILIDADES: Estão mensuradas pelo valor original.
* A UFLA não possui "aplicações Financeiras".
- CRÉDITOS: Estão mensurados pelo valor original.
* Houve a atualização no valor de um Título de crédito. Essa atualização provocou um
impacto positivo, porém irrisório) no valor de R$ 7,33, conforme mencionado no grupo
"Investimentos" e no item " f " deste relatório.
- ESTOQUES: Estão mensurados pelo valor de aquisição.
- INVESTIMENTOS: A UFLA possui como Investimentos Títulos de participação em
duas empresas: Cooperativa Mista de Produção no valor de R$ 56,47 e Cooperativa
Agrícola Alto do Rio Grande no valor de R$ 787,91. Esses valores estão atualizados até
a data de 31/12/2013.
- IMOBILIZADO: Os itens deste grupo são mensurados pelo valor de aquisição.
Mensalmente é realizada a depreciação, amortização ou exaustão, conforme o tipo de
bem.
- INTANGÍVEL: A UFLA possui o montante de R$ 2.291.431,00 referente à aquisição
e desenvolvimento de software. Esses softwares foram adquiridos através de Recursos
recebidos do Ministério do Meio Ambiente para o desenvolvimento do CAR - Cadastro
Ambiental Rural, importante ferramenta que visa à implementação do novo Código
Florestal.
- DIFERIDO: A UFLA não possui movimentação neste grupo.

f) O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado pela UJ no exercício.
A partir de 2010, a UFLA passou a contabilizar as depreciações e a fazer as reavaliações em
atendimento ao descrito nas NBC T 16.9 e 16.10, respectivamente. No exercício de 2013 as
depreciações provocaram um impacto negativo no patrimônio líquido na ordem de R$
8.457.777,22, conforme registrado na conta de resultado 5.2.3.2.8.01.01 - Depreciações. No
tocante às reavaliações, houve apenas a atualização no valor irrisório de R$ 7,33 de um
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Título referente à participação em uma empresa que a UFLA possui. Essa atualização de
valor provocou um acréscimo de ATIVO na ordem de R$ 7,33, registrado na conta de
resultado 6.2.3.2.2.01.00 - Valorização de Títulos e Valores.
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11.2

Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Universidade Federal de Lavras

Código da UG
153032

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

Contador Responsável
Cármen Aparecida de Paula Pomárico

Data
março de 2014

CRC nº
37.062
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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 à 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, sendo aproximadamente 273 mil m2
de área construída. Com 554 professores efetivos e substitutos e 500 servidores técnicoadministrativos, a UFLA está entre as principais instituições de educação superior do País.
Preparando 13.436 estudantes, dos quais 6.973 em 24 cursos de graduação, 1.740 em 45 programas
de pós-graduação (24 mestrados e 21 doutorados) e 4.723 em 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 semiolímpica; 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 há 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.
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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 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 iniciou-se em março de 2013. Já inclui
a gestão de processos de compras, gestão orçamentária, financeira e contábil, protocolo eletrônico e
tramitação eletrônica de documentos, gestão de estoque e recursos, e ainda incluirá a gestão de
serviços de transporte, gestão de contratos, gestão de pessoas, dentre outros. Para essa expansão, a
UFLA está fazendo a integração de um Sistema Integrado de Gestão desenvolvido pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Enquanto o SIG UFLA atende às necessidades acadêmicas, o novo sistema atende às
demandas administrativas, relacionadas às Diretorias de Gestão de Tecnologia da Informação,
Gestão de Materiais, almoxarifado e patrimônio, Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,
Diretoria de Transportes e Máquinas, Diretoria de Meio Ambiente, Diretoria de Contratos e
Convênios e Prefeitura Universitária, 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.
Em 2013, já foi experimentado um novo processo de aquisições que elimina a tramitação de
documentos em papel. Somente essa ação gera uma economia de mais de 500Kg de papel.
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Parte B do Anexo II Da DN TCU nº 127/2013
13. Indicadores de Desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário e Modificações Posteriores
Quadro 39– 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 resid. médica em Tempo Integral (ARTI)

2012

EXERCÍCIOS
2011

2010

2009

533,50

157.436.413,02
535,00

141.046.159,26
517,50

125.332.215,76
455,50

106.556.518,88
419,00

1.037,75
6.156,00
1.740,00

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

9.850,70
4.631,09
3.480,00

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

2013
187.838.272,68

Quadro 40 – 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)

2013

EXERCÍCIOS
2011

2012

2010

2009

14.090,66
15,23

11.488,54
15,61

11.060,89
14,94

11.258,73
14,81

9.708,33
15,62

7,82

8,72

6,84

6,17

6,57

1,95
0,75
0,22
4,73
4,70
54,70%

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%

Fonte: Assessoria para Indicadores Institucionais
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Análise dos Resultados dos Indicadores de Desempenho da UFLA
A evolução dos dados entre os anos 2012 e 2013, 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

2013 (A)

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)

I  Custo Corrente/A luno Equivalent e 


14.090,66
15,23
7,82
1,95
0,79
0,22
4,73
4,70
54,70%

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

Variação %
(A – B) / B
22,65%
-2,43%
-10,37%
8,87%
0,00%
6,03%
3,10%
2,39%
-0,50%

Custo Corrente
AGE  APGTI  ARTI

I  Custo Corrente/A luno Equivalent e 


187.838.27 2,68
 14.090,66
9.850,70  3.480,00  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.
De 2006 a 2013, 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/Professor Equivalente 


II  AlunoTempo Integral/Prof. Equivalen te 


AGTI  APGTI  ARTI
Nº Professores Equivalentes

4.631,09  3.480,00  0
 15,23
532,50

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. 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 a 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. Na medida em que o número de estudantes nos cursos recém-criados se aproxime
da plenitude de vagas desses cursos, a relação aluno/professor aumentará consideravelmente.

III  AlunoTempo Integral/F unc. Equivalent e 


AGTI  APGTI  ARTI
Nº Funcionári os Equivalent es

III  AlunoTempo Integral/F unc. Equivalen te 


4.631,09  3.480,00  0
 7,82
1.037,75

A UFLA conta com apenas 500 servidores técnico-administrativos do quadro permanente
(um dos menores, entre todas as IFES, relativizando-se os demais indicadores). Outros 541
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. A diminuição desse indicador ao patamar de 7,82 foi devido
à efetivação de 80 servidores em 2013.

IV  Func. Equivalente/Professor Equivalente 

Nº Funcionários Equivalentes
Nº Professores Equivalentes

IV  Funcionário Equivalente/Professor Equivalente 

1.037,50
 1,95
532,50

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 e, em 2013, um aumento de 8,67% em razão da efetivação
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de 80 servidores via concurso. 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 934,75 / 532,50 = 1,75 e,
considerando-se somente os efetivos (técnicos e docentes), a relação seria de 496,75 / 492,00 =
1,01.

V  Grau de Participaç ão Estudantil (GPE) 

AGTI
AG

V  Grau de Participação Estudantil (GPE) 

4.631,09
 0,75
6.156,00

Esse indicador tem se mantido entre 0,75 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 a 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) 

1.740,00
 0,22
6.156  1.740

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. No decorrer
dos anos, os Programas de Pós-Graduação oferecidos pela UFLA estenderam-se para outras
importantes áreas do conhecimento, como Administração, Ciência da Computação, Engenharias, e
essa oferta tem sido resultado do envolvimento dos grupos de pesquisa que surgem a partir da
atividade do docente que atua nos cursos de graduação. Assim, com a oferta de cursos nas áreas de
Letras, Filosofia, Direito, diversas Licenciaturas, Física, entre outros, essa possibilidade de
crescimento gera perspectivas muito favoráveis. 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
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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.

VII  Conceito CAPES/MECp/ a Pós  graduação 

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

VII  Conceito CAPES/MEC p/ a Pós  graduação 

213
 4,73
45

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 de um curso com conceito 7(sete), três
cursos com conceito 6(seis), com desempenho acadêmico equivalente aos melhores centros de pósgraduação e pesquisa internacionais, e nove 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 e um programas de pós-graduação da UFLA com avaliação
completa no triênio pertinente à ultima avaliação trienal da CAPES, seis (28,6%) tiveram seus
conceitos elevados na última avaliação, acima da marca de 23% alcançada pelo Sistema Nacional
de Pós-Graduação, que reúne todos os programas reconhecidos pela CAPES. Em 2012 foi criado o
programa de Mestrado e Doutorado em Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, com
conceito 4 (quatro), além de 3 (três) mestrados profissionais que não fazem parte do cálculo desse
indicador. Em 2013 foi criado o programa de Engenharia de Biomateriais, com conceito 5(cinco),
que entrará em funcionamento no presente ano.

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  462)  (3  58)  (2  6)  7)
 4,70
(462  58  6  7)

O índice de 4,70 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) 

Nº diplomados(NDI)
N º Total de alunos ingressant es
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IX  Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

547
 54,70%
1000

A diminuição desse 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
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 2012 (conforme
orientações do TCU para aquelas ifes que não dispunham de dados de 2013).

120

14. Relação dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio
Quadro 41 – Relação dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações
Fundação de Apoio
Nome: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC
Projeto
Nº

CNPJ: 07.905.127/0001-07
Convênios

Tipo

Nº

Objeto

Início

Fim

Bruto – R$

Repassado – R$

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

Utilização da ERT (Eletrical Resistivity Tomography) no Estudo
14/01/2011 13/01/2013
do Sistema Radicular Cafeeiro

16.538,00

16.538,00

CAG APQ-01933/10

2

CAG APQ01933/10

TCT-16.060/10

2

TCT16.060/10

CAG APQ-03306/10

2

CAG APQ03306/10

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 APQ03214/10

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

CAG APQ-04785/10

2

CAG APQ04785/10

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

SHA APL-00018/11

2

SHA APL00018/11

Ciência e Agrotecnologia

25/08/2011 24/02/2013

69.237,00

69.237,00

CRA BPD-00168/11

2

CRA BPD00168/11

Efeitos do Uso do Solo na Biodiversidade e Serviços Ambientais
01/03/2012 28/02/2013
de Escarabeíneos Detritívoros na Região Norte de Minas Gerais.

45.360,00

45.360,00

TCT-12.076/09

2

TCT12.076/09

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-12.072/09

2

TCT12.072/09

Articulação Virtural do Café

03/03/2010 02/03/2013

312.299,00

312.299,00

121

TCT-12.071/09

2

TCT12.071/09

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

CAG APQ-03067/10

2

CAG APQ03067/10

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

01/06/2010 31/03/2013

63.250,93

63.250,93

CAG-110058/11

2

CAG110058/11

Taxa de Bancada.

01/10/2011 30/04/2013

7.560,00

7.560,00

CBB BPD-00393/11

2

CBB BPD00393/11

Estudo de Eliminação Cromossômica em Híbridos de Capim
Elefante.

10/04/2012 30/04/2013

45.360,00

45.360,00

CVZ BPD-00404/11

2

CVZ BPD00404/11

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

27/04/2012 30/04/2013

45.360,00

45.360,00

CAG APQ-01752/10

2

CAG APQ01752/10

Melhoramento Genético de Milho: Obtenção de Linhagens DiHaplóides

03/11/2010 02/05/2013

44.661,74

44.661,74

OET-00003/13

2

OET00003/13

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

26/03/2013 07/05/2013

7.754,90

7.754,90

CAG APQ-04833/10

2

CAG APQ04833/10

Projeto de Consolidação do Sistema de Gestão da Qualidade do
Laboratório de Análises de Sementes da Universidade Federal de 16/05/2011 15/05/2013
Lavras

124.818,75

124.818,75

CAG BPD-00364/11

2

CAG BPD00364/11

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

01/06/2012 31/05/2013

45.360,00

45.360,00

OET-00053/13

2

OET00053/13

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

02/04/2013 18/06/2013

20.000,00

20.000,00

CVZ APQ-01286/11

2

CVZ APQ01286/11

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

OET-00056/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

02/04/2013 22/06/2013

8.000,00

8.000,00

CEX APQ-02456/11

2

Manutenção de Equipamentos - CGMS, TGA, DSC e HPLC

27/06/2011 26/06/2013

43.260,00

43.260,00

CAG APQ-02616/12

2

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

OET00056/13
CEX APQ02456/11
CAG APQ02616/12
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CAG BPD-00081/11

2

CAG BPD00081/11

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

90.720,00

CVZ PPM-00129/11

2

CVZ PPM00129/11

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

48.000,00

CAG PPM-00308/11

2

CAG PPM00308/11

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

48.000,00

CAG PPM-00571/11

2

CAG PPM00571/11

Apoio aos Projetos de Pesquisa do Grupo de Produtos de Origem
01/07/2011 30/06/2013
Animal do DCA/UFLA

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00138/11

2

CAG PPM00138/11

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

48.000,00

CEX PPM-00524/11

2

CEX PPM00524/11

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

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00419/11

2

CAG PPM00419/11

Utilização de Taninos Vegetais na Produção de Adesivos para
Madeira

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00438/11

2

CAG PPM00438/11

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

01/07/2011 30/06/2013

24.000,00

24.000,00

SHA PPM-00564/11

2

SHA PPM00564/11

Interfaces entre Gestão Social, Gestão Pública e Econômica
Solidária

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

48.000,00

CEX PPM-00566/11

2

CEX PPM00566/11

Ferramentas Computacionais para Modelagem Estatística

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00146/11

2

CAG PPM00146/11

Compósitos e Nanocompósitos Provenientes de Resíduos
Agropecuários e Florestais

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00513/11

2

CAG PPM00513/11

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

24.000,00

123

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

48.000,00

CAG PPM-00474/11

2

CAG PPM00474/11

CEX PPM-00557/11

2

CEX PPM00557/11

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

48.000,00

CAG PPM-00671/11

2

CAG PPM00671/11

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

24.000,00

CEX PPM-00016/11

2

CEX PPM00016/11

Análise Conformacional de Compostos Orgânicos e Modelagem
Qsar

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

48.000,00

CAG PPM-00089/11

2

CAG PPM00089/11

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

24.000,00

CAG PPM-00220/11

2

CAG PPM00220/11

Metrologia Óptica não Invasiva Aplicada a Processos
Agropecuários

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

48.000,00

CRA PPM-00433/11

2

CRA PPM00433/11

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

48.000,00

CAG PPM-00540/11

2

CAG PPM00540/11

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

48.000,00

CAG PPM-00318/11

2

Produção de Alimentos e Substâncias Funcionais

01/07/2011 30/06/2013

48.000,00

48.000,00

OET-00088/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

26/03/2013 08/07/2013

9.362,16

9.362,16

SHA APL-00104/12

2

SHA APL00104/12

Editoração e Publicação de Periódicos da Revista Organizações
Rurais & Agroindustriais

18/07/2012 17/07/2013

9.040,50

9.040,50

OET-00118/13

2

OET00118/13

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

19/04/2013 19/07/2013

3.000,00

3.000,00

CAG APQ-03521/10

2

CAG APQ03521/10

Ciência : Base para Produção e Uso Sustentável do Biodiesel

26/07/2010 25/07/2013

65.687,20

65.687,20

CAG PPM00318/11
OET00088/13

124

CEX APQ-04335/10

2

CEX APQ04335/10

Dinâmica Molecular de Nanotubos Estruturados com
Ciclodextrinas

28/07/2011 27/07/2013

25.792,12

25.792,12

CVZ APQ-04252/10

2

CVZ APQ04252/10

Clonagem, Caracterização e Análise da Expressão de Transgenes
29/07/2011 28/07/2013
Agonistas de Receptores Toll-Like em Aves

19.618,55

19.618,55

CRA APQ-04068/10

2

CRA APQ04068/10

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

SHA-10040/11

2

SHA10040/11

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 31/07/2013

34.020,00

34.020,00

CRA APQ-04619/10

2

CRA APQ04619/10

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

01/08/2011 31/07/2013

21.882,59

21.882,59

TEC APQ-04294/10

2

TEC APQ04294/10

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

Efeito de Dano por Dois Pulgões, Aphis Gossypii e Myzus
Persicae (Hemiptera, Aphididae), na Interação Multitrófica entre
Pepino (Cucumis Sativus, Cucurbitaceae), o Predador
01/08/2011 31/07/2013
Chrysoperla Externa (Neuroptera, Chrysopidae) e o Parasitóide
Lysiphlebus Testacei

39.923,10

39.923,10

01/08/2011 31/07/2013

29.799,00

29.799,00

02/08/2011 01/08/2013

27.541,50

27.541,50

CRA APQ-04256/10

2

CRA APQ04256/10

CVZ APQ-04091/10

2

CVZ APQ04091/10

CEX APQ-04331/10

2

CEX APQ04331/10

CVZ APQ-04314/10

2

CVZ APQ04314/10

Avaliação do Processamento de Tecidos em Micro-Ondas para o
02/08/2011 01/08/2013
Diagnóstico Imuno-Histoquímico Rápido da Raiva Bovina

23.983,22

23.983,22

CAG PPM-00226/11

2

CAG PPM00226/11

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

08/08/2011 07/08/2013

48.000,00

48.000,00

OET-00146/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

19/04/2013 12/08/2013

16.500,00

16.500,00

OET-00172/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

16/05/2013 18/08/2013

7.061,00

7.061,00

OET00146/13
OET00172/13

Aditivos como Controladores da Deterioração Aeróbia em
Silagem de Milho na Região Periférica de Silos Horizontais
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)
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CVZ APQ-01725/11

2

CVZ APQ01725/11

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

CVZ APQ-02177/11

2

CVZ APQ02177/11

Efeito da Microencapsulação de Ácidos Orgânicos sobre a Saúde
23/02/2012 22/08/2013
Intestinal de Leitões.

27.979,35

27.979,35

CAG APQ-00118/09

2

CAG APQ00118/09

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 ACN00034/11

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 APQ00291/11

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

TCT17.025/11

Gestão do Pólo de Excelência do Café

24/09/2011 24/09/2013

329.778,00

329.778,00

CRA APQ-02171/11

2

CRA APQ02171/11

30/03/2012 29/09/2013

20.914,95

20.914,95

SHA-10049/11

2

SHA10049/11

01/10/2011 30/09/2013

34.020,00

34.020,00

OET-00268/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

16/07/2013 05/10/2013

20.000,00

20.000,00

OET-00157/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

19/04/2013 12/10/2013

24.500,00

24.500,00

OET-00330/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

08/07/2013 28/10/2013

26.846,75

26.846,75

OET-00285/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

06/08/2013 29/10/2013

4.729,57

4.729,57

17.199,48

17.199,48

40.988,85

40.988,85

OET00268/13
OET00157/13
OET00330/13
OET00285/13

CBB-22/12

2

CBB-22/12

CBB APQ-02151/10

2

CBB APQ02151/10

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

Complementação de Bolsa no Exterior para Leonardo Augusto
Zebral Rodrigues Desenvolver o Projeto de Pesquisa:
"Criopreservação de Mandioca para a Conservação de
08/10/2012 31/10/2013
Germoplasma" a ser Realizado no Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos USDA.
Isolamento, Caracterização Estrutural e Funcional de Inibidor de
Tripsina de Folhas, Sementes e Torta de Mamona, com Potencial 03/11/2010 02/11/2013
Inseticida sobre Lepidópteras
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TCT-16.024/10

2

TCT16.024/10

Projeto Arquitetônico e Urbanístico: Estudos para Regularização
11/11/2010 10/11/2013
Ambiental do Parque Tecnológico de Lavras

CVZ APQ-00119/11

2

CVZ APQ00119/11

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

CAG APQ-04052/10

2

CAG APQ04052/10

OET-00386/13

2

OET00386/13

CAG APQ-00521/11

2

SHA APQ-03207/12

1.000.000,00

1.000.000,00

16/05/2011 15/11/2013

230.276,40

230.276,40

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

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

07/08/2013 18/11/2013

2.384,00

2.384,00

CAG APQ00521/11

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

23/02/2012 22/11/2013

30.740,20

30.740,20

2

SHA APQ03207/12

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

25/09/2012 24/11/2013

7.912,03

7.912,03

CRA BPD-00288/12

2

CRA BPD00288/12

Araucaria angustifolia: era uma vez...conservação genética de
suas populações em Minas Gerais

09/04/2013 30/11/2013

5.040,00

5.040,00

CAG BPD-00315/12

2

CAG BPD00315/12

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

05/04/2013 30/11/2013

5.040,00

5.040,00

CAG BPD-00168/12

2

CAG BPD00168/12

Extração e Aplicação do Extrato Enzimático da Casca do
Abacaxi em Lesões Cutâneas de Ratos

12/04/2013 30/11/2013

5.040,00

5.040,00

CVZ BPD-00276/12

2

CVZ BPD00276/12

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

08/04/2013 30/11/2013

5.040,00

5.040,00

CVZ BPD-00167/12

2

CVZ BPD00167/12

Osmolalidade na Ativação da Motilidade do Sêmen Fresco e
Criopreservado de Algumas Espécies de Peixe da Ordem
Characiformes, Avaliada através do Sistema Computadorizado
(CASA)

12/04/2013 30/11/2013

5.040,00

5.040,00

CAG BPD-00207/12

2

CAG BPD00207/12

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

08/04/2013 30/11/2013

5.040,00

5.040,00

OET-00316/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

30/08/2013 30/11/2013

22.379,33

22.379,33

OET-00433/13

2

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

11/09/2013 09/12/2013

6.744,00

6.744,00

CAG BPD-00221/12

2

Controle Genético e Expressão de Proteínas Relacionadas à
Qualidade Fisiológica de Sementes de Milho

05/04/2013 31/12/2013

5.040,00

5.040,00

OET00316/13
OET00433/13
CAG BPD00221/12
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OET00479/13
OET00450/13

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

24/09/2013 05/01/2014

6.000,20

6.000,20

Organização de Eventos Técnicos-Científicos

24/09/2013 12/01/2014

4.807,00

4.807,00

CVZ APQ04446/10

Avaliação dos Segmentos Vasculares Uterinos e sua Influência
01/08/2011 31/01/2014
no Desenvolvimento Feto-Placentário de Suínos (SUSSCROFA)

19.244,77

19.244,77

2

CAG APQ02042/12

Remoção de Matéria Orgânica e Nutrientes das Águas
Residuárias da Suinocultura Tratadas em Reatores Biológicos
Sequenciais

14/02/2013 13/02/2014

21.814,80

21.814,80

CVZ APQ-04782/10

2

CVZ APQ04782/10

Doses de Fósforo na Sustentabilidade de Pastagens Consorciadas 21/02/2011 20/02/2014

94.500,00

94.500,00

CAG APQ-04783/10

2

CAG APQ04783/10

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 APQ04786/10

Rede Agrometais - Elementos-Traço e Sustentabilidade Agrícola
21/02/2011 20/02/2014
no Brasil

480.171,30

480.171,30

SHA APQ-00559/11

2

SHA APQ00559/11

Apropriação de Inovações: Estudo Multicasos em Universidades
23/02/2012 22/02/2014
do Estado de Minas Gerais.

14.595,00

14.595,00

CAG APQ-01401/11

2

CAG APQ01401/11

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-01015/11

2

CAG APQ01015/11

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-02209/11

2

CAG APQ02209/11

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

TEC APQ-01110/11

2

TEC APQ01110/11

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

23/02/2012 22/02/2014

16.314,06

16.314,06

CAG APQ-01102/11

2

CAG APQ01102/11

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-01226/11

2

CAG APQ01226/11

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

OET-00479/13

2

OET-00450/13

2

CVZ APQ-04446/10

2

CAG APQ-02042/12
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CVZ APQ-01193/11

2

CVZ APQ01193/11

Efeito da Iluminação e de Programas Nutricionais para Codornas
Japonesas no Período de Cria e Recria sobre o Desempenho na
23/02/2012 22/02/2014
Fase de Postura.

14.732,03

14.732,03

CRA APQ-01362/11

2

CRA APQ01362/11

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

CAG APQ-02348/11

2

CAG APQ02348/11

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

23/02/2012 22/02/2014

41.160,00

41.160,00

CAG APQ-01106/11

2

CAG APQ01106/11

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

23/02/2012 22/02/2014

37.185,13

37.185,13

CAG APQ-01124/11

2

CAG APQ01124/11

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

CBB APQ-02347/11

2

CBB APQ02347/11

Evolução Cariotípica na Subtribo Cassiinae (LeguminosaeCaesalpinioideae).

23/02/2012 22/02/2014

10.846,50

10.846,50

CAG APQ-01188/11

2

CAG APQ01188/11

Extrusão de Materiais Construtivos de Fibrocimento Reforçados
com Fibras Lignocelulósicas.

23/02/2012 22/02/2014

49.993,65

49.993,65

CAG APQ-02004/11

2

CAG APQ02004/11

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

CVZ APQ-00736/11

2

CVZ APQ00736/11

Enxerto Osteocondral Autógeno Associado ao Fator de
Crescimento Semelhante a Insulina (IGF-1) no Reparo de Lesões
23/02/2012 22/02/2014
Experimentalmente Induzidas na Cartilagem Articular de
Coelhos.

24.267,60

24.267,60

CAG APQ-01364/11

2

CAG APQ01364/11

Características Fisico-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-00551/11

2

CAG APQ00551/11

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

SHA APQ-01360/11

2

SHA APQ01360/11

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

23/02/2012 22/02/2014

29.443,31

29.443,31
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CAG APQ-01610/11

2

CAG APQ01610/11

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

SHA APQ-01974/11

2

SHA APQ01974/11

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 APQ02470/11

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

CAG APQ-01161/11

2

CAG APQ01161/11

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

23/02/2012 22/02/2014

37.320,50

37.320,50

CAG APQ-01032/11

2

CAG APQ01032/11

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-02308/11

2

CAG APQ02308/11

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

CVZ APQ-01335/11

2

CVZ APQ01335/11

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

CVZ APQ-01065/11

2

CVZ APQ01065/11

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

23/02/2012 22/02/2014

29.315,53

29.315,53

CRA APQ-01451/11

2

CRA APQ01451/11

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

CBB APQ-01758/11

2

CBB APQ01758/11

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

CAG APQ-01371/11

2

CAG APQ01371/11

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

CVZ APQ-00383/11

2

CVZ APQ00383/11

Programa de Iluminação para Suínos.

23/02/2012 22/02/2014

26.082,00

26.082,00

CAG APQ-00922/11

2

CAG APQ00922/11

Caracterização Microbiológica de Silagens Produzidas na Região
23/02/2012 22/02/2014
Sul de Minas Gerais e Associação com Práticas de Ensilagem.

42.111,72

42.111,72
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CVZ APQ-00649/11

2

CVZ APQ00649/11

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

CAG APQ-01246/11

2

CAG APQ01246/11

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-02318/11

2

CAG APQ02318/11

Características Bioecológicas e Custo de Produção do
Parasitoide Praon Volucre (Haliday) (Hymenoptera, Braconidae,
23/02/2012 22/02/2014
Aphidiinae) em Aulacorthum Solani (Kalternbach) (Hemiptera:
Aphididae).

36.188,25

36.188,25

CAG BPD-00268/12

2

Avaliação de Doses e Frequência de Aplicação de Trifuralina em
03/04/2013 28/02/2014
Sistema de Gotejamento Subsuperficial na Cultura do Cafeeiro

5.040,00

5.040,00

SHA-20002/12

2

CAG-20001/12

2

SHA-20003/12

2

CAG BPD00268/12
SHA20002/12
CAG20001/12
SHA20003/12

CAG BPD-00210/13

2

CAG BPD00210/13

OET-00410/13

2

TCT-17.019/11

2

TCT-17.016/11

2

OET-00505/13

2

CVZ APQ-01644/11

2

SHA APQ-03479/11
CAG APQ-00083/09

Apoio ao Mestrado Profissional

01/06/2012 28/02/2014

120.960,00

120.960,00

Apoio ao Mestrado Profissional

01/06/2012 28/02/2014

120.960,00

120.960,00

Apoio ao Mestrado Profissional

01/06/2012 28/02/2014

120.960,00

120.960,00

Expressão de Genes Relacionados com a Qualidade Fisiológica
de Sementes de Soja

24/10/2013 28/02/2014

R$ 2.520,00

R$ 2.520,00

OET00410/13

Organização de Eventos Tecnicos-Científicos

20/11/2013 28/02/2014

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

TCT17.019/11

Concepção Teórica para a Sustentabilidade do Pólo de
Excelência do Café

06/07/2011 13/03/2014

54.732,00

54.732,00

Ozônio como Biocida na Produção de Mudas de Cafeeiro

05/07/2011 13/03/2014

30.472,00

30.472,00

Organização de Eventos Tecnicos-Científicos

20/11/2013 22/03/2014

7.600,00

7.600,00

CVZ APQ01644/11

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

2

SHA APQ03479/11

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

2

CAG APQ00083/09

Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia em Café

06/04/2009 05/04/2014

4.321.059,00

4.321.059,00

TCT17.016/11
OET00505/13
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OET-00492/13

2

OET00492/13

CAG APQ-00002/11

2

SHA APQ-03502/11

2

OET-00513/13

2

CHE APQ-03477/12

2

SHA APQ-00387/11

2

20/11/2013 14/04/2014

9.996,00

9.996,00

CAG APQ00002/11

Valoração e Uso Sustentável de Espécies Frutíferas e
Ornamentais Nativas da Amazônia e do Nordeste Subexploradas 25/04/2011 24/04/2014
Economicamente

449.325,98

449.325,98

SHA APQ03502/11

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

Organização de Eventos Tecnicos-Científicos

28/11/2013 06/05/2014

11.627,78

11.627,78

Diagnóstico do uso Educacional das Tecnologias Oferecidas
pelo PROINFO nas Escolas Municipais de Varginha/MG

09/05/2013 08/05/2014

1.470,00

1.470,00

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 15/05/2014

61.933,87

61.933,87

Bolsa de Doutorado Sanduíche para Clério Hickmann
Desenvolver o Projeto de Pesquisa: Dinâmica do Nitrogênio em
Modelos de Culturas e sua Aplicação no Manejo Agronômico, a 27/08/2013 15/05/2014
ser realizado na Leibniz-Zentrum Fur Agrarlandschaftsforschung
E.V.

46.834,06

46.834,06

OET00513/13
CHE APQ03477/12
SHA APQ00387/11

Organização de Eventos Tecnicos-Científicos

CAG-22018/13

2

CAG22018/13

SHA APQ-01675/11

2

SHA APQ01675/11

Gestão do Conhecimento e da Inovação para Inovação em
Software.

23/02/2012 22/06/2014

26.099,54

26.099,54

CEX APQ-02617/12

2

CEX APQ02617/12

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

27/06/2012 26/06/2014

73.500,00

73.500,00

CAG APQ-02536/13

2

CAG APQ02536/13

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

04/07/2013 03/07/2014

31.500,00

-

Bolsa de Doutorado Sanduiche para Julian Junio de Jesus
Lacerda Desenvolver o Projeto de Pesquisa: "Analise
Aprimoramentos dos Critérios de Recomendação de Adubação
Fosfatada para Culturas de Grãos no Estado de Minas Gerais" a
ser Realizado na University of Florida.

27/06/2013 14/07/2014

49.353,04

49.353,04

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

36.000,00

CAG-22011/13

2

CAG22011/13

CRA PPM-00121/12

2

CRA PPM00121/12
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CAG PPM-00047/12

2

CAG PPM00047/12

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

36.000,00

CAG PPM-00024/12

2

CAG PPM00024/12

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

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

36.000,00

CAG PPM-00007/12

2

CAG PPM00007/12

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

36.000,00

CVZ PPM-00341/12

2

CVZ PPM00341/12

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

23/07/2012 22/07/2014

24.000,00

18.000,00

CAG PPM-00562/12

2

CAG PPM00562/12

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

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

36.000,00

CAG PPM-00323/12

2

CAG PPM00323/12

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

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

36.000,00

CAG PPM-00008/12

2

CAG PPM00008/12

Sistemas Silvipastoris para Recuperação de Pastagens
Degradadas

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

36.000,00

CAG PPM-00068/12

2

CAG PPM00068/12

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

18.000,00

CAG PPM-00405/12

2

CAG PPM00405/12

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

36.000,00

CRA PPM-00435/12

2

CRA PPM00435/12

Efeitos Antrópicos sobre a Biodiversidade e Funções Ecológicas
24/07/2012 23/07/2014
de Escarabeíneos em Florestas Tropicais

48.000,00

36.000,00

CVZ PPM-00227/12

2

CVZ PPM00227/12

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

24/07/2012 23/07/2014

48.000,00

36.000,00

CAG PPM-00097/12

2

CAG PPM00097/12

Criopreservação de Espécies Micropropagadas Nativas do
Cerrado

24/07/2012 23/07/2014

24.000,00

18.000,00

CAG PPM-00075/12

2

CAG PPM00075/12

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

36.000,00
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SHA PPM-00104/12

2

SHA PPM00104/12

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

36.000,00

CAG PPM-00477/12

2

CAG PPM00477/12

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

26/07/2012 25/07/2014

48.000,00

36.000,00

CVZ PPM-00460/12

2

CVZ PPM00460/12

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

36.000,00

CVZ PPM-00502/12

2

CVZ PPM00502/12

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

36.000,00

CAG PPM-00067/12

2

CAG PPM00067/12

Estratégias de Recuperação e Monitoramento de Áreas
Impactadas por Atividades de Mineração Implantação de Núcleo 26/07/2012 25/07/2014
de Excelência em Pesquisas sobre Fitorremediação

24.000,00

18.000,00

CEX PPM-00178/12

2

CEX PPM00178/12

Termodinâmica de Modelos na Rede

26/07/2012 25/07/2014

24.000,00

18.000,00

CBB APQ-04221/10

2

CBB APQ04221/10

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

29/07/2011 28/07/2014

28.376,25

28.376,25

CAG-22015/13

2

CAG22015/13

Bolsa de Doutorado Sanduiche para Ana Paula Banco Corguinha
Desenvolver o Projeto de Pesquisa: "Biofortificação de Aveia e
30/07/2013 31/07/2014
Mandioca com Zinco, Seleção Genótipica e Fenótipica" a ser
realizado no Wageningen University.

65.648,75

65.648,75

CVZ APQ-04324/10

2

CVZ APQ04324/10

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

02/08/2011 01/08/2014

12.957,00

12.957,00

SHA ACN-00021/12

2

SHA ACN00021/12

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

07/08/2012 06/08/2014

153.555,11

153.555,11

CEX APQ-00553/12

2

CEX APQ00553/12

Otimização de Operações de Similaridade em Sistemas de Banco
14/02/2013 13/08/2014
de Dados Relacionais

10.676,40

10.676,40

CVZ APQ-00350/12

2

CVZ APQ00350/12

Determinação dos Parâmetros Hemodinâmicos de Resistência
em Grandes Artérias Periféricas de Cães Saudáveis e com
Endocardiose Mitral por meio de Diferentes Técnicas

16.423,97

16.423,97

14/02/2013 13/08/2014
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Detecção Molecular e Estabelecimento da Taxa de Transmissão
dos Agentes Fitológicos da Mancha Alvo e da Antracnose nas
Sementes de Soja em Apoio aos Programas de Certificação no
Estado de Minas Gerais

14/02/2013 13/08/2014

33.723,61

33.723,61

CAG APQ-02019/12

2

CAG APQ02019/12

CAG APQ-01326/11

2

CAG APQ01326/11

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 22/08/2014

46.076,64

46.076,64

CRA BPD-00108/13

2

CRA BPD00108/13

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

23/10/2013 31/08/2014

R$ 5.040,00

R$ 5.040,00

CAG BPD-00038/13

2

CAG BPD00038/13

Estratégia "Push-Pull" na Regulação de Lipaphis erysimi
(Kaltenbach, 1843) (Hemiptera: Aphididae) e Manutenção de
seus Inimigos Naturais no Cultivo Orgânico da Couve (Brassica
oleracea L. var acephala)

23/10/2013 31/08/2014

R$ 5.040,00

R$ 5.040,00

CAG BPD-00252/13

2

CAG BPD00252/13

Diversidade de Bactérias que Nodulam Leguminosas (BNL) em
Áreas Preservadas e com Impactos Diretos e Indiretos pelas
Atividades da Vale

23/10/2013 31/08/2014

R$ 5.040,00

R$ 5.040,00

CRA BPD-00263/13

2

CRA BPD00263/13

Monitoramento de Longo Prazo dos Impactos do Manejo
Florestal Sustentável e Cultivo de Eucalyptus na Biodiversidade
da Amazônia

23/10/2013 31/08/2014

R$ 5.040,00

R$ 5.040,00

CAG BPD-00117/13

2

CAG BPD00117/13

Predição da qualidade fisiológica de sementes de milho através
da utilização do espectômetro de infravermelho próximo

23/10/2013 31/08/2014

R$ 5.040,00

R$ 5.040,00

CAG BPD-00121/13

2

CAG BPD00121/13

Desenvolvimento e aprimoramento de método molecular para
detecção do complexo Stenocarpella em sementes e grãos de
milho e trasmissão dos patógenos pelas sementes

23/10/2013 31/08/2014

R$ 5.040,00

R$ 5.040,00

CEX BPD-00179/13

2

CEX BPD00179/13

Obtenção, cálculos relativísticos e reatividade química baseada
no modelo de deformação via DFT do híbrido
orgânico/inorgânico PET-Fe304

23/10/2013 31/08/2014

R$ 5.040,00

R$ 5.040,00

CEX BPD-00241/13

2

CEX BPD00241/13

Termodinâmica de Modelos em Redes Decoradas. Estudo
Perturbativo de Simetrias e da Violação da Simetria de Lorentz

23/10/2013 31/08/2014

R$ 5.040,00

R$ 5.040,00
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CAG APQ-03197/12

2

CAG APQ03197/12

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

TEC APQ-02761/13

2

TEC APQ02761/13

Projeto de desenvolvimento de um time de hóquei de robôs para
a equipe Troia

09/10/2013 08/10/2014

R$ 16.065,00

R$ 16.065,00

CEX APQ-01964/11

2

CEX APQ01964/11

Desenvolvimento de Algoritmos para Extração e Desambiguação
23/02/2012 22/10/2014
de Citações Bibliográficas.

8.536,50

8.536,50

CAG APL-00084/13

2

CSA APL-00076/13

2

CAG APQ-00183/12

2

CAG APQ00183/12

SHA-55004/09

2

SHA-55006/09

CAG APL00084/13
CSA APL00076/13

Ciência a Agrotecnologia

19/11/2013 18/11/2014

34.440,00

34.440,00

Periódico Organizações Rurais e Agroindustriais

20/11/2013 19/11/2014

5.239,50

5.239,50

Caracterização de Fertilizantes de Liberação Lenta ou
Controlada e sua Influência na Emissão de Amônia e Óxido
Nitroso na Cultura do Milho

14/02/2013 13/12/2014

45.743,25

45.743,25

SHA55004/09

Bolsa de Apoio Técnico para Desenvolver o Projeto de Pesquisa:
Divulgando Ciência e Tecnologias por Meio de Veículos de
08/04/2010 31/12/2014
Comunicação de Massa

38.624,04

38.624,04

2

SHA55006/09

Bolsa de Apoio Técnico para Desenvolver o Projeto de Pesquisa:
Divulgando Ciência e Tecnologias por Meio de Veículos de
08/04/2010 31/12/2014
Comunicação de Massa

17.388,48

17.388,48

CVZ APQ-04752/10

2

CVZ APQ04752/10

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

227.692,50

CVZ APQ-02136/12

2

CVZ APQ02136/12

Desempenho e Qualidade da Carne de Novilhos Alimentados
com Grãos de Soja Processados e Abatidos em Diferentes Pesos

14/02/2013 13/01/2015

36.435,00

36.435,00

CRA APQ-01084/12

2

CRA APQ01084/12

Impactos Ambientais e suas Recuperação-Resposta das
Comunidades de Formigas e suas Funções Ecológicas

14/02/2013 13/02/2015

31.542,00

31.542,00

CAG APQ-01593/12

2

CAG APQ01593/12

Desenvolvimento de uma Ponteira para Hastes Sulcadoras
Destinadas a Semeadura Direta em Solos Compactados

14/02/2013 13/02/2015

28.441,37

28.441,37

CAG APQ-01257/12

2

CAG APQ01257/12

Qualidade e Armazenamento de Pitaya (Hylocereus Undatus)
submetida a Diferentes Tratamentos de Adubação Orgânica

14/02/2013 13/02/2015

18.196,50

18.196,50

CAG APQ-01160/12

2

CAG APQ01160/12

Características Fisiológicas, Agronômicas e Defesas
Antioxidante de Genótipos de Batata son Estresse de Calor

14/02/2013 13/02/2015

20.811,00

20.811,00
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CSA APQ-00175/12

2

CSA APQ00175/12

Consumo e Distinção no Brasil: Um Estudo da Classe Média em
14/02/2013 13/02/2015
Belo Horizonte/MG

10.862,25

10.862,25

CSA APQ-01677/12

2

CSA APQ01677/12

Implantação de Parques Tecnológicos no Brasil: Limites e
Possibilidades

14/02/2013 13/02/2015

15.802,50

15.802,50

CAG APQ-00973/12

2

CAG APQ00973/12

Análise Temporal e Espacial do Efeito da Nutrição Mineral na
Intensidade de Doenças do Cafeeiro

14/02/2013 13/02/2015

45.881,80

45.881,80

CAG APQ-00635/12

2

CAG APQ00635/12

Potencial da Transferência Horizontal na Recombinação do
Agente Causal da Antracnose do Feijoeiro

14/02/2013 13/02/2015

39.921,00

39.921,00

CAG APQ-01560/12

2

CAG APQ01560/12

Aplicações de Produtos de Sensoriamento Remoto de Alta
Repetitividade Temporal para Estimativa da Evapotranspiração,
Utilizando o Modelo SEBS (Surface Energy Baçance System),
no Estado de Minas Gerais

14/02/2013 13/02/2015

42.398,33

42.398,33

CAG APQ-00716/12

2

CAG APQ00716/12

Diversidade de Bactérias Fixadoras de N2 nas Áreas da
Mineradora Vale no Estado de Minas Gerais

14/02/2013 13/02/2015

34.506,15

34.506,15

CAG APQ-02650/12

2

CAG APQ02650/12

Manejo Fitossanitário Agroecológico para a Horticultura Urbana 14/02/2013 13/02/2015

22.895,25

22.895,25

CSA APQ-02029/12

2

CSA APQ02029/12

Estudo da Situação Econômico-Financeira e do Perfil dos
Tomadores de Crédito de uma Cooperativa de Crédito
Localizada na Cidade de Lavras/MG

14/02/2013 13/02/2015

13.693,16

13.693,16

CAG APQ-01555/12

2

CAG APQ01555/12

Extratos de Plantas no Controle de Spodoptera Frugiperda (J.E.
Smith) e Efeitos sobre seus Parasitoides

14/02/2013 13/02/2015

42.000,00

42.000,00

CBB APQ-00644/12

2

CBB APQ00644/12

Participação do Eixo ECA2/ANG-(1-7) / Receptor mas na
Morfologia e Função Cardíacas de Ratos Saudáveis e Infartados
Submetidos ao Treinamento Físico

14/02/2013 13/02/2015

14.966,11

14.966,11

CVZ APQ-01988/12

2

CVZ APQ01988/12

Vitamina e Gordura na Dieta de Cordeiras de Diferentes Grupos
Genéticos, em Crescimento, sobre a Produção e Qualidade da
Carne e Aspectos Reprodutivos

14/02/2013 13/02/2015

38.335,50

38.335,50

2

CAG APQ01308/12

Relação ente Comportamento Reológico e Estrutura Molecular
de Hidrocolóides Obtidos da Pereskia Aculleata Miller em
Substituição aos Hidrocolóides Comerciais e/ou em Presença de
Cations e Sacarose

14/02/2013 13/02/2015

31.724,95

31.724,95

CAG APQ-01308/12
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CVZ APQ-02034/12

2

CVZ APQ02034/12

Desenvolvimento de Novo Produto: Apresuntado com Redução
de Sódio e Gordura

14/02/2013 13/02/2015

17.010,00

17.010,00

CAG APQ-02130/12

2

CAG APQ02130/12

Aspectos Fisiológicos e Moleculares de Sementes de
Cryptocarya Aschersoniana e Persea Willdenowii Durante a
Secagem e o Armazenamento

14/02/2013 13/02/2015

35.842,67

35.842,67

CBB APQ-01343/12

2

CBB APQ01343/12

Allium Cepa: Bioindicador para Análise do Efeito Genotóxico
ed Peçonhas Animais

14/02/2013 13/02/2015

31.974,87

31.974,87

SHA APQ-02762/12

2

SHA APQ02762/12

O Cinema como uma Experiência Inovadora de Formação
Cultural Docente

14/02/2013 13/02/2015

16.632,00

16.632,00

CAG APQ-01001/12

2

CAG APQ01001/12

Estabelecimento de um Banco de Germoplasma de Hortaliças
não Convencionais na UFLA e Avaliação do Potencial
Nutricional das Espécies

14/02/2013 13/02/2015

34.087,63

34.087,63

CDS APQ-01692/12

2

CDS APQ01692/12

Efeito do Uso de &#946;-Glucanos na Imunidade e Controle
Glicêmico em Ratos Diabéticos Submetidos a Doença
Periodontal Induzida por Ligadura

14/02/2013 13/02/2015

37.647,39

37.647,39

CAG APQ-01584/12

2

CAG APQ01584/12

Serviços Ecológicos Prestados por Recursos Florais em
Horticultura Orgânica

14/02/2013 13/02/2015

27.730,50

27.730,50

CAG APQ-01856/12

2

CAG APQ01856/12

Avaliação de Novas Técnicas de Manejo para Minimizar o
Consumo de Água da Cana de Açúcar Irrigada por Gotejamento

14/02/2013 13/02/2015

49.617,75

49.617,75

CVZ APQ-01068/12

2

CVZ APQ01068/12

Padronização da Concentração Espermática por Palheta e
Avaliação da Osmilalidade do Ativador em Sêmen de Curimba
Prochilodus Lineatus, Avaliado pelo Sistema Computadorizado
Casa

14/02/2013 13/02/2015

9.765,00

9.765,00

CRA APQ-01621/12

2

CRA APQ01621/12

Mamíferos de Médio e Grande Porte em uma Região na Serra da
14/02/2013 13/02/2015
Mantiqueira com Ênfase na Invasão do Javali (SUS SCROFA)

27.426,42

27.426,42

CAG APQ-01626/12

2

CAG APQ01626/12

Compostos Orgânicos Voláteis Produzidos por Basidiomicetos
para o Controle de Patógenos Florestais e Agronômicos

14/02/2013 13/02/2015

28.707,00

28.707,00

2

CVZ APQ02235/12

Estudo da Patogenia e dos Locais de Latência de Neospora
Caninum em Cabras Adultas Naturalmente Infectadas Através de
14/02/2013 13/02/2015
Histopatologia, Imunoistoquímica e PCR: Pesquisa de Cistos na
Musculatura Esquelética, Cardíaca e SNC

32.287,50

32.287,50

CVZ APQ-02235/12
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CAG APQ-00711/12

2

CAG APQ00711/12

Estudos de Diversidade Genética, Citogenética, Propagação e
Composição Nutricional do Coquinho-Azedo para fins de uso
Sustentável

14/02/2013 13/02/2015

36.107,90

36.107,90

CVZ APQ-01958/12

2

CVZ APQ01958/12

Ganho de Peso e Suplementação Lipídica: Efeitos sobre a Idade
a Puberdade e o Desenvolvimento Folicular Ovariano em
Borregas da Raça Santa Inês

14/02/2013 13/02/2015

26.238,45

26.238,45

CAG APQ-01602/12

2

CAG APQ01602/12

Biofortificação com Selênio: Efeito na Produtividade, Conteúdo,
14/02/2013 13/02/2015
e no Teor de Óleo dos Grãos

31.174,12

31.174,12

CAG APQ-00604/12

2

CAG APQ00604/12

Caracterização dos Frutos e Amêndoas de Cultivares de
Castanheiro Visando a diversificação da Fruticultura nas Terras
Altas da Mantiqueira

14/02/2013 13/02/2015

24.585,75

24.585,75

CVZ APQ-01241/12

2

CVZ APQ01241/12

Avaliação da Atividade de B-Glucanos e Glutamina no Trofismo
14/02/2013 13/02/2015
Intestinal de Camundongos

21.780,91

21.780,91

CAG APQ-00778/12

2

CAG APQ00778/12

Desenvolvimento e Caracterização de Bebida Simbiótica
Fermentada a Partir de Amendoim e Soja

14/02/2013 13/02/2015

37.485,00

37.485,00

CAG APQ-01205/12

2

CAG APQ01205/12

Tecnologias de Produção de Alho Vernalizado Proveniente de
Cultura de Meristemas, visando o Controle do Superbrotamento
e Aumento de Produtividade

14/02/2013 13/02/2015

20.166,37

20.166,37

CVZ APQ-01124/12

2

CVZ APQ01124/12

Avaliação Cardíaca e das Proteínas de Fase Aguda em Cadelas
com Sepse Secundária a Piometra

14/02/2013 13/02/2015

27.110,77

27.110,77

CSA APQ-02289/12

2

CSA APQ02289/12

Sustentabilidade e Conteúdos Socioambientais nos Discursos das
14/02/2013 13/02/2015
Empresas Públicas do Estado de Minas Gerais

14.026,43

14.026,43

CAG APQ-02405/12

2

CAG APQ02405/12

Análise de Componentes Independentes Aplicada a Avaliação de
14/02/2013 13/02/2015
Imagens Radiográficas de Sementes

9.775,50

9.775,50

CAG APQ-00720/12

2

CAG APQ00720/12

Efeito da Rocha de Origem nos Estoques de Carbono Orgânico
em Solos Florestais de Minas Gerais

14/02/2013 13/02/2015

30.298,38

30.298,38

TEC APQ-02358/12

2

TEC APQ02358/12

Efeito das Condições de Preparação sobre as Propriedades
Catalíticas do Oxido de Lantânio Sulfatado Puro e Suportado
sobre Zeolitas para a Produção de Biodiesel

14/02/2013 13/02/2015

28.192,50

28.192,50

CVZ APQ-02863/12

2

CVZ APQ02863/12

Aplicação e Avaliação de Ferramentas para o Monitoramento e
Melhoria da Qualidade do Leite e Sanidade de Rebanhos
Leiteiros

14/02/2013 13/02/2015

39.863,25

39.863,25
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Análises Moleculares e Histológicas na Avaliação do Potencial
Embriogênico de Calos e de Suspensões Celulares de Coffea
Arabica visando maior Eficiência na Obtenção e Propagação de
Plantas Geneticamente Transformadas

14/02/2013 13/02/2015

45.255,00

45.255,00

CBB APQ-02453/12

2

CBB APQ02453/12

CAG APQ-02137/12

2

CAG APQ02137/12

Caracterização Tecnológica de Linhagens de Trigo do Cerrado

14/02/2013 13/02/2015

41.555,85

41.555,85

CRA APQ-01960/12

2

CRA APQ01960/12

Dendroecologia de Araucaria Augustifolia (Bertol.) Kuntze em
um Ecossistema Altimontano do Sul de Minas Gerais

14/02/2013 13/02/2015

12.793,73

12.793,73

CAG APQ-01721/12

2

CAG APQ01721/12

Manejo Sustentável da Candeia - Eremanthus Erythropappus
(DC) Macleisch e Eremanthus Incanus (Less)Less.

14/02/2013 13/02/2015

45.445,26

45.445,26

CSA APQ-00659/12

2

CSA APQ00659/12

Indicadores de Sustentabilidade para a Saúde Pública no Sul de
Minas Gerais

14/02/2013 13/02/2015

23.336,25

23.336,25

CAG APQ-02371/12

2

CAG APQ02371/12

Avaliação Ambiental, Comportamental e de Bem Estar da
Criação de Suínos nos Sistemas de Cama Sobreposta e
Convencional

14/02/2013 13/02/2015

18.977,70

18.977,70

CEX APQ-01982/12

2

CEX APQ01982/12

Fotocatalisadores Magnéticos a Base de Nanopartículas de TIO2
e Ferro Suportados para Degradação de Contaminantes
14/02/2013 13/02/2015
Orgânicos.

26.085,15

26.085,15

CAG APQ-01896/12

2

CAG APQ01896/12

Caracterização Molecular e Avaliação do Potencial de
Fitoproteção de Fungos Microrrízicos Arbusculares Isolados de
Solos Contaminados por Arsênio.

14/02/2013 13/02/2015

13.883,42

13.883,42

CRA APQ-01046/12

2

CRA APQ01046/12

Propriedade de Conservação para Cavernas ao Sul de Minas
Gerais

14/02/2013 13/02/2015

14.895,00

-

CSA APQ-01662/12

2

CSA APQ01662/12

Análise dos Mecanismos Estratégicos Utilizados pelas PME
Mineiras Determinantes do Desempenho Exportador

19/02/2013 18/02/2015

32.671,38

32.671,38

CAG APQ-01139/11

2

CAG APQ01139/11

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

23/02/2012 22/02/2015

40.039,39

40.039,39

CAG APQ01423/11

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 22/02/2015

35.353,50

35.353,50

CAG APQ-01423/11

2
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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 22/02/2015

19.778,70

19.778,70

CAG APQ-01121/11

2

CAG APQ01121/11

CAG DEG-00013/13

2

CAG DEG00013/13

Geoportal do Café: Inventário Quantitativo e Qualitativo da
Cafeicultura do Estado de Minas Gerais

04/09/2013 03/03/2015

3.421.933,90

-

CAG APQ-04736/10

2

CAG APQ04736/10

Sistema Automatizado de Baica 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 APQ03868/10

Estrada Viva - Núcleo de Pesquisa em Ecologia de Estradas.

05/03/2012 04/03/2015

182.190,44

182.190,44

CAG APQ-04156/10

2

CAG APQ04156/10

Fortalecimento da Fruticultura de Clima Temperado Sul Mineira. 05/03/2012 04/03/2015

155.835,75

155.835,75

CRA RDP-00123/10

2

CRA RDP00123/10

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

120.351,71

CRA RDP-00136/10

2

CRA RDP00136/10

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

1.697.979,99

CAG RDP-00033/10

2

CAG RDP00033/10

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

17/03/2011 16/03/2015

1.570.432,27

1.570.432,27

CEX APQ-03086/13

2

CEX APQ03086/13

Pattern-Br: Construindo um Módulo em Python para Estudos em
Mineração Web e Aprendizagem de Máquinas visando a
09/10/2013 08/04/2015
Participação na Competição ECML/PKDD Discovery
Challenge.

17.640,00

17.640,00

CHE APQ-03310/12

2

CHE APQ03310/12

Letramento Digital: Diagnóstico sobre o uso de Tecnologias da
Informação e da Comunicação no Ensino da Leitura em Escolas
Públicas do Município de Lavras

07/05/2013 06/05/2015

24.150,00

24.150,00

CEX APQ-03398/12

2

CEX APQ03398/12

Proposta de Incorporação e uso do Ambiente Virtual de
Aprendizagem e Ferramentas de Apoio à Colaboração em
Escolas de Educação Básica Pública Mineira

07/05/2013 06/05/2015

22.639,05

22.639,05

CHE APQ-03338/12

2

CHE APQ03338/12

Gestão Pedagógica e Qualificação do Trabalho Docente no
Ensino Médio

07/05/2013 06/05/2015

66.697,26

66.697,26

CHE APQ-03407/12

2

CHE APQ-

Caixa Mágica da Diversidade

08/05/2013 07/05/2015

31.232,75

31.232,75
141

03407/12
Adolescência e Juventude na Relação com o Ambiente:
Conhecer e Cuidar como Princípio de Identidade e
Pertencimento.

09/05/2013 08/05/2015

41.861,90

41.861,90

O uso da Robótica no Ensino da Matemática

10/05/2013 09/05/2015

5.617,50

5.617,50

Geração de Inovações Tecnológicas a partir de Aspectos
Institucionais e de Capacidades Organizacionais

22/05/2013 21/05/2015

28.875,00

28.875,00

CAG PPM00408/13

Hyptis Carpinifolia Benth: Influência da Sazonalidade na
Produção e Composição Química do Óleo Essencial e Avaliação 01/07/2013 30/06/2015
de sua Potencialidade Biológica.

48.000,00

12.000,00

2

CAG PPM00248/13

Estudos Ultraestruturais, Moleculares e Bioquímicos da
Interação Planta - Patógenos e Controle Alternativo de Doenças
de Plantas.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00389/13

2

CAG PPM00389/13

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

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00323/13

2

CAG PPM00323/13

24.000,00

6.000,00

CAG PPM-00571/13

2

CAG PPM00571/13

24.000,00

6.000,00

CAG PPM-00051/13

2

CAG PPM00051/13

Impactos das Operações de Colheita Florestal sobre a Estrutura
de Algumas Classes de Solo de Capão Bonito, SP e de Três
Lagoas, MS Cultivadas com Eucalipto.

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

6.000,00

CAG PPM-00213/13

CAG PPM00213/13

Metrologia Ótica Aplicada à Agropecuária - Fase de
Consolidação de Linhas de Pesquisa

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

6.000,00

CRA PPM-00237/13

CRA PPM00237/13

Distribuição e Abundância de Peixes em Cursos Dágua:
Relações com o Uso do Solo e Barramentos.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

Produção de Substâncias e Embalagens Funcionais

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

Aspectos Evolutivos, Estruturais e Funcionais dos Cromossomos
01/07/2013 30/06/2015
de Espécies Vegetais Nativas e Cultivadas

48.000,00

12.000,00

Análise do Comportamento de Diferentes Grupos Funcionais e
das Variações nos Limites e Estrutura de Bordas Naturais de
Florestas de Galeria no Alto Rio Grande, MG.

48.000,00

12.000,00

CHE APQ-03539/12

2

CHE APQ-03440/12

2

CSA APQ-01434/12

2

CAG PPM-00408/13

2

CAG PPM-00248/13

CAG PPM-00258/13
CBB PPM-00353/13

CRA PPM-00374/13

CHE APQ03539/12
CHE APQ03440/12
CSA APQ01434/12

CAG PPM00258/13
CBB PPM00353/13
CRA PPM00374/13

Complemento de Recursos para as Pesquisas a serem
Desenvolvidas na Unidade Experimental de Produção de Painéis 01/07/2013 30/06/2015
de Madeira da UFLA: Triênio 2013-2016
Dinâmica da Água em Pequenas Bacias Hidrográficas - Estudo
01/07/2013 30/06/2015
de Caso em Dois Ambientes do Alto Rio Grande.

01/07/2013 30/06/2015
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CEX PPM-00434/13

CEX PPM00434/13

Construindo Modelos de Qsar-4D de Inibidores do Receptor de
Dopamina D2.

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

6.000,00

CEX PPM-00499/13

CEX PPM00499/13

Novas Metodologias de Química Computacional Aplicadas ao
Desenvolvimento de Antídotos para Intoxicações com
Agroquímicos Anticolinérgicos.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00060/13

CAG PPM00060/13

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00515/13

CAG PPM00515/13

Características Físico-Químicas, Conservação e Qualidade PósColheita de Frutas Vermelhas Produzidas no Sul de Minas
Gerais.
Sistemas de Informações Geográficas e Pesquisa Operacional
Aplicados ao Planejamento da Colheita Florestal.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00547/13

CAG PPM00547/13

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAS) em Queijos
Defumados.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00033/13

CAG PPM00033/13

Aug-Mia-Qsar e Desenho Racional de Fármacos Potenciais
Contra Doenças Negligenciadas.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CVZ PPM-00038/13

CVZ PPM00038/13

Osmolalidade na Ativação da Motilidade do Sêmen Fresco e
Criopreservado de Algumas Espécies de Peixe da Ordem
Characiformes, Avaliada através do Sistema Computadorizado
(CASA)

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

6.000,00

CAG PPM-00044/13

CAG PPM00044/13

Manejo de Irrigação do Meloeiro (Cucumis Melo L.) Cultivado
em Ambiente Protegido.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CSA PPM-00147/13

CSA PPM00147/13

Gestão do Conhecimento e da Inovação para Inovação em
Software.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00422/13

CAG PPM00422/13

Qualidade do Solo, Monitoramento e Modelagem da Erosão
Hídrica em Sub-Bacias e Hidrográficas sob Sistemas de Manejo
Florestal, Pastagem e Agrícola, nos Biomas de Mata Atlântica e
Cerrado.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00433/13

CAG PPM00433/13

Padrões Mínimos de Qualidade de Frutos que Garantem a
Satisfação do Consumidor

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CRA PPM-00173/13

CRA PPM00173/13

Sistemática dos Gêneros Molossus E. Geoffroy, Cynomops
Thomas e Molossops Peters 1866 (Chiroptera Molossidae)

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

CAG PPM-00436/13

CAG PPM00436/13

Formulação, Caracterização e Análise Sensorial de Produtos
Funcionais Adicionados de Café.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00
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CAG PPM-00024/13

CAG PPM00024/13

CAG PPM-00289/13

CAG PPM00289/13

CEX APQ-02526/13
CAG APL-00067/13

CEX APQ02526/13
CAG APL00067/13

Indução de Resistência Contra Patógenos em Cultivos Perenes e
Anuais por Formulações à Base de Extratos Vegetais e Fosfitos.
Estudo do Comportamento de Sementes de Soja sob Diferentes
Manejos no Armazenamento: Influência do Resfriamento
Artificial, Embalagens e Ambientes.
Manutenção do Aparelho de Análise de Área Superficial da
Central de Análise e Prospecção Química (CAPQ).
Aquisição de Novas Bibliografias Avançadas de Uso Coletivo
pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFLA

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

6.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

12.000,00

04/07/2013 03/07/2015

26.250,00

-

18/07/2013 17/07/2015

160.504,85

-

CRA APQ-03147/11

CRA APQ03147/11

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

171.665,70

TCT-19.025/13

TCT19.025/13

Rede Social do Café: Construção Coletiva do Conhecimento e
Transferência de Tecnologias.

28/08/2013 27/08/2015

208.990,00

208.990,00

CSA APQ-00324/13

CSA APQ00324/13

49.787,01

49.787,01

CAG APQ-03852/10

CAG APQ03852/10

Apoio a Manutenção e Desenvolvimento da Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica da Universidade Federal de
02/09/2013 01/09/2015
Lavras - INBATEC/UFLA
Desenvolvimento de Cultivares e de Tecnologias de Produção de
05/09/2011 04/09/2015
Sementes de Hortaliças para o Mercado Brasileiro

389.165,62

28.150,50

CSA ACN-00025/13

CSA ACN00025/13

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

12/09/2013 11/09/2015

176.071,64

32.319,00

Apoio ao Mestrado Profissional

22/10/2013 21/10/2015

120.960,00

10.500,00

Apoio ao Mestrado Profissional

22/10/2013 21/10/2015

R$
120.960,00

42.840,00

Gestão do Pólo de Excelência do Café

23/11/2013 22/11/2015

599.847,00

44.940,00

29.181.244,32

23.089.669,12

MPR-00013/13
MPR-00006/13
TCT-19.039/13

MPR00013/13
MPR00006/13
TCT19.039/13

Total
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Fundação de Apoio
Nome: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural
CNPJ: 07.905127/0001-07
Projeto
Vigência
Valor
Nº
Objeto - Convênios
Nº
Tipo
Inicio
Fim
Bruto
Repassado
004/2012
2
004/2012
Contratação de projeto de análise e redesenho da ARMBH
14/06/12 13/06/13
357.158,58
313.732,42
Dar apoio ao projeto de pesquisa intitulado "Suporte à automação do Cadastro
078/2013
2
078/2013
13/11/13 12/11/14 13.302.690,78
5.558.431,00
Ambiental Rural"
Projeto de pesquisa intitulado " Comportamento de Peixes a Jusante de
4570011334
2
4570011334
16/12/08 15/12/13
2.212.962,60
2.212.309,96
Barragens: subsídios para a conservação da ictiofauna".
Contratação de serviços especializados para desenvolvimento de projetos de
4580683247
2
4580683247
pesquisa para reprodução induzida em cativeiro de espécies nativos do Rio
01/07/13 01/10/13
12.760,30
12.760,30
Grande na Estação Ambiental de Itutinga
009/2010
2
009/2010
01/03/10 28/02/13
1.008.285,00
1.008.285,00
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 fomenta
013/2010
2
013/2010
05/05/10 04/11/14
7.974.518,00
4.650.262,44
a base de dados do novo "Sistema Integrado de Gestão do Meio Ambiente GEOSIAM"
Execução de trabalhos relativos ao inventário das árvores de Belo Horizonte,
27/01/11 26/09/14
3.411.200,00
01.005955.11.24
2
01.005955.11.24
1.956.809,30
com fornecimento de equipamentos e softwares
074/2009
2
074/2009
01/08/09 31/07/14
286.534,45
200.574,38
Projeto: Estudo da Eficiência de Modelos de Recuperação de Áreas Mineradas
Serviços técnicos especializados para Absorção e Manutenção
Evolutiva/Melhorias dos aplicativos e serviços de Entrada Única (Portal de
Segurança e Base Corporativa), da Caracterização, dos Custos, da
Formalização, da Publicação, da Digitalização, da Tramitação Interna e do
Sistema Móvel partes essas integrantes do fluxo do Processo de Regularização
01/08/13 31/01/15
2.594.704,00
1371010101913
2
1371010101913
78.914,00
Ambiental - PRA que compõem o Sisemanet, desenvolvidos pela Prodemge,
de acordo com as especificações e detalhamento constantes no ANEXO I CRONOGRAMA FÍSICO E FINACEIRO DA MANUTENÇÃO
EVOLUTIVA E MELHORIAS NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL.
Prestação de serviços relativos ao desenvolvimento de pesquisa com Banco de
Dados Geográficos e Sistema de Informação Geográfica para web como
127/08
2
127/08
instrumento de política, planejamento e gestão ambiental do governo do
28/11/08 27/11/13
7.043.869,50
6.678.653,50
Estado de Minas Gerais, tornando as informações acessíveis a todos os órgãos
que compõe a administração ambiental, incluindo toda sociedade.
Execução Projeto "Teste de eficácia de iscas formicidas para controle de
13/11/13 12/11/15
138.515,00
69.257,50
077/2013
2
077/2013
formigas cortadeiras"
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076/2013

2

076/2013

062/2013

2

062/2013

Execução Projeto "Teste de eficácia em viveiro para avaliação da efetividade
de ingredientes ativos no controle de vespa-da-galha na cultura do eucalipto"
Contratação da UFLA para prestação de serviços necessários à execução do
projeto de pesquisa intitulado "Eficiência de aplicação - Yara Rega em
fertirrigação"

13/11/13

12/01/15

18.900,00

18.900,00

19/08/13

18/11/13

14.800,00

14.800,00

38.376.898,21

22.773.689,80

Total
Tipo
(1) Ensino
(2) Pesquisa e Extensão
(3) Desenvolvimento Institucional
(4) Desenvolvimento Científico
(5) Desenvolvimento Tecnológico

Fonte: FUNDECC
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Fundação de Apoio
Nome: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural
Projeto
Nº
Objeto - Contratos
Nº
Tipo
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
22/12/11 21/12/16

100.165,71

45.000,00

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

50.637,70

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

52.300,18

003/2013

2

003/2013

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

01/05/13 30/04/18

113.696,16

33.696,16

027/2012

2

027/2012

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

27/11/12 26/11/17

113.696,02

30.129,46

008/2013

2

008/2013

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

27/06/13 26/06/18

113.696,16

31.712,02

015/2012

2

015/2012

Projeto "Métodos Alternativos para Armazenamento de Cafés
Especiais"

11/04/12 10/04/14

24.111,00

24.111,00

03/09/12 02/09/14

385.470,00

181.729,17

081/12

2

081/12

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico "D428 Diagnóstico parcial da arborização em municípios do estado de Minas
Gerais e identificação e propagação de espécies arbóreas nativas com
potencial uso na arborização viária"

047/12

2

047/12

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

46.466,17

01/10/12 30/09/16

2.094.282,75

859.590,38

01/04/13 31/03/16

5.290.015,66

2.614.282,18

119/12

2

119/12

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

003/13

2

003/13

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico "GT456 - Modelo
Fitogeográfico com base para revitalização das Áreas de Preservação
Permanente da Bacia do Rio Grande"
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021/2012

2

021/2012

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

11/09/12 27/05/13

005/2011

2

005/2011

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

18/02/11 17/02/13 US$ 86.088,00 US$ 86.088,00

005/2011

2

005/2011

001/2010

2

001/2010

158/2007

2

158/2007

2091010200509

2

2091010200509

Saneamento ambiental, nos municípios da área de abrangência da
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável SUPRAM Sul

022/2012

2

022/2012

01.10.0724.00

2

01.10.0791.00

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

90.400,00

04/03/11 02/09/14

148.840,00

08/01/10 31/07/13

-

Conjugação de esforços entre as partes para a execução, pela Executora,
27/11/07 30/11/13
em regime de colaboração, dos trabalhos de pesquisa agropecuária em
consonância com o(s) projeto(s) ou plano(s) de ação.

33.899,94

17.940,00

425.289,00

425.289,00

21/09/09 31/12/13

1.361.742,82

1.361.742,82

Execução projeto "Métodos alternativos para seleção de materiais
genéticos de eucalipto resistentes à Ceratocystis fimbriata,
Chrysoporthe cubensis, Teratosphaeria nubilosa, Cylindrocladium
pteridis e Puccinia psidii"

26/09/12 25/09/15

105.000,00

70.000,00

01.10.0724.00

Projeto Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em
Aquicultura da UFLA

21/12/10 21/12/14

1.062.005,74

1.062.005,74

2

01.10.0791.00

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

30/12/10 30/12/14

920.964,51

920.964,51

01.09.0312.00

2

01.09.0312.00

Projeto Plano de desenvolvimento institucional da Infraestrutura de
pesquisa da Ufla

13/08/09 19/02/14

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 15/12/14

1.562.653,00

1.562.653,00

01.12.0489.00

2

01.12.0489.00

Plano de desenvolvimento institucional da infraestrutura de pesquisa da
UFLA

06/12/12 05/12/15

3.853.110,00

2.670.026,00

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

01.13.0372.00

2

01.13.0372.00

13/12/13 12/12/16

3.741.246,00

0,00

011/2013

2

011/2013

Plano de desenvolvimento institucional da infraestrutura de pesquisa da
UFLA
Projeto de P&D intitulado "Análise comparativa dos fragmentos e
reflorestamentos no entorno do reservatório, visando à readequação de
projetos de restauração na Eletrobrás Furnas.

26/08/13 31/03/16

-
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0050.0047362.08.9

2

0050.0047362.08.9 Projeto de P&D intitulado "Preparação de precursores carbonáceos para
catalisadores de HCC: impregnação de goethita em carvão ativado".
Projeto "Avaliação Técnica e Econômica de Secagem Mecânica com
018/2011
Tempo Reduzido e seu Impacto na Qualidade do Café Arábica"

09/06/09 27/05/13

240.056,00

240.056,00

018/2011

2

14/09/11 13/09/14

133.797,25

133.797,25

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

186.708,07

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

54.720,00

19/10/07 02/08/15

2.584.176,68

863.556,00

016/2007

2

016/2007

Estabelecer um programa de cooperação e intercambio 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 termo redutor, por meio de
estudos de pesquisa e desenvolvimento divididos em 4 blocos:...

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

399.958,46

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

868.498,67

015/2013

2

015/2013

Junção de esforços pelas partícipes para a realização do evento
denominado Vitrine do Agronegócio - Vitagro, a ser realizada no
período de 02 a 05/04/2014

25/11/13 31/07/14

-

-

33.809.056,33

18.373.756,38

Total
Tipo
(1) Ensino
(2) Pesquisa e Extensão
(3) Desenvolvimento Institucional
(4) Desenvolvimento Científico
(5) Desenvolvimento Tecnológico

Fonte: FUNDEC
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15. ANEXOS
15.1

Atas - Conselho Curador e Conselho Universitário
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152
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