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1. Identificação
Tabela 1 – Dados identificadores da unidade jurisdicionada
Nome completo da
unidade e sigla
CNPJ
Natureza jurídica

Universidade Federal de Lavras - UFLA
22.078.679/0001-74
Autarquia do Poder Executivo

Vinculação ministerial Ministério da Educação
Endereço completo da Câmpus Universitário, s/nº – Caixa Postal 3037 - Lavras/MG – 37200-000 –
sede
Telefones: 35 3829-1502/3829-1219
Endereço da página
institucional na
internet
Normativos de
criação, definição de
competências e
estrutura
organizacional,
regimento interno ou
estatuto da unidade
de que trata o
Relatório de Gestão e
respectiva data de
publicação no Diário
Oficial da União
Código da UJ titular
do relatório
Códigos das UJ
abrangidas

www.ufla.br
Normas de criação e finalidade: 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 130/95 e
Regimentos Internos. O Estatuto foi aprovado pela Portaria nº 1591, de
28/10/1999, publicado no DOU de 03/11/1999 – Seção I – Página 8.
45360
Não consolida outras unidades

Situação da unidade
quanto ao
Em Funcionamento
funcionamento
Função de governo
predominante
Tipo de atividade
Unidades gestoras
utilizadas no SIAFI

Educação
Ensino, Pesquisa e Extensão
Nome

Código
Universidade Federal de Lavras

153032

2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos

2.1. Papel da unidade na execução das políticas públicas
A Universidade Federal de Lavras, como unidade do Sistema Federal de Ensino
Superior, vem atuando de forma a cumprir as políticas públicas para a educação superior pública
no país, como definido no Plano Nacional da Educação (PNE). Nesse sentido, a UFLA está
permanentemente atenta ao papel social do ensino superior, preocupando-se não somente com a
universalização, mas também com a qualidade da formação profissional e cidadã. No ano de
2008 a instituição completou seus 100 anos de existência, tendo sido incorporada ao sistema
federal de ensino ainda em 1964. No ano de 1994, a instituição foi reconhecida com universidade
e desde então segue no desenvolvimento e expansão contínuos dos serviços prestados à
sociedade. A instituição está organizada em Departamentos Didático-Científicos, que atuam em
diferentes áreas do conhecimento. Até o ano de 2007, havia 16 Departamentos, sendo que no
ano de 2008 foi criado o Departamento de Ciências Humanas, que já faz parte da política de
ampliação da oferta de cursos de graduação no âmbito do REUNI. Atualmente são ofertados 15
cursos de graduação presenciais e um à distância, sendo que no ano de 2008 ingressaram 938
novos estudantes, por meio de processo seletivo envolvendo 4.796 candidatos.

2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas
A Lei Orçamentária de 2008 destinou à UFLA um montante de recursos do Tesouro no
valor de R$ 84.700.015,00 (oitenta e quatro milhões setecentos mil e quinze reais). Desse
montante, R$ 79.482.403,30 (setenta e nove milhões quatrocentos e oitenta e dois mil
quatrocentos e três reais) foram destinados ao pagamento das despesas de pessoal, encargos,
benefícios e outros, comprometendo, portanto, cerca de 87% dos recursos destinados à UFLA
pelo Tesouro. No ano de 2008 os recursos próprios arrecadados pela UFLA foram de
R$4.772.427,24 (quatro milhões setecentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais),
o que pode ser consolidado em um orçamento final para a manutenção da IFES (Tesouro,
receitas próprias e suplementações orçamentárias) no valor de R$ 24.684.121,80 (vinte e quatro
milhões seiscentos e oitenta e quatro mil cento e vinte e um reais). Como pode ser observado no
item 2.3 deste relatório, a universidade, por meio de ações específicas de captação de recursos
suplementares, conseguiu agregar diversas receitas que foram significativas para a manutenção,
bem como para o desenvolvimento institucional continuado.
Há promoção de políticas para manutenção dos estudantes com mais dificuldades
financeiras, via ampliação e aprimoramento das ações dos programas de bolsas, manutenção dos
preços para alimentação no Restaurante Universitário e para as taxas acadêmicas (inalterados há

oito anos). Seguindo a política dos anos anteriores, de melhoria das condições de ambiência e de
moradia nos alojamentos estudantis, foi realizada uma reforma em todos os banheiros e cozinhas
dos 36 apartamentos do alojamento, além de reforma de toda a parte elétrica, com instalação de
aquecedores solares para economia de energia. Grande parte do recurso disponível para essa
reforma foi disponibilizada para a IFES em 2008 pelo PNAES (Plano Nacional de Assistência
Estudantil), gerenciado pelo Ministério da Educação. Também em 2008, foram iniciadas as obras
do novo Restaurante Universitário, que terá autonomia de 2200 refeições/dia e atenderá de forma
mais efetiva à comunidade acadêmica. A previsão de conclusão dessa obra é abril de 2009.
Todas essas ações continuadas têm contribuído para que a UFLA apresente um dos menores,
senão o menor índice de evasão entre as Instituições Federais de Ensino Superior, que é inferior
a 3%. Um orgulho para toda a comunidade universitária da UFLA.
Acrescente-se a isso a adesão da UFLA ao Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, projetando nova fase de
crescimento para os próximos cinco anos. Nos últimos dois anos, foram estabelecidas e
priorizadas ações claras e objetivas com vistas à maior integração da pesquisa com o ensino de
graduação, pós-graduação e com a extensão universitária. Todas as atividades que caracterizam,
historicamente, a política de pesquisa na UFLA, como o programa de bolsas de iniciação científica
e os projetos negociados junto às agências de fomento e instituições públicas e privadas, foram
incrementadas. A ampliação do programa de bolsas de iniciação científica por meio de ações
técnicas e políticas junto às instituições públicas, destacadamente o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e ainda à iniciativa privada, que ampliou as oportunidades de
financiamento de bolsas e de projetos de interesse mútuo, é uma realidade. O número de bolsas
para estudantes de graduação aumentou em mais de 20% nos dois últimos anos. A estruturação
da Pró-Reitoria de Pesquisa, com a criação do Setor de Projetos dotado de apoio logístico para
orientação aos pesquisadores na elaboração de propostas para editais específicos, aumentou
consideravelmente a participação da universidade em chamadas públicas. Desde o ano de 2004,
o número de propostas apresentadas e o volume de recursos captados mais que dobrou, quando
comparado ao período anterior. O apoio à efetiva participação de professores e técnicos,
pesquisadores com titulação em programas de pesquisa como forma de incentivo à carreira
profissional e a criação de condições de suporte para elaboração, encaminhamento de propostas
e ações junto aos órgãos financiadores foi um marco na ampliação de recursos captados para a
universidade.
A propriedade intelectual, tema atual e ainda pouco explorado pela comunidade
acadêmica, foi amplamente discutida em muitos eventos realizados nos últimos anos, que
possibilitaram o amadurecimento entre os pesquisadores e ainda o estabelecimento de parcerias
com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. A UFLA conta hoje com uma
Comissão de Propriedade Intelectual formalmente constituída na Pró-Reitoria de Pesquisa, que

está ultimando o processo de criação do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFLA – NINTEC. A
instituição participa, ainda, do Programa de Incentivo à Inovação, em parceria com o Governo do
Estado de Minas Gerais e com a Prefeitura Municipal de Lavras, apoiando financeiramente
projetos de pesquisa aplicada.
Por entender que a extensão universitária é uma ação educativa entre comunidade e
universidade, transformada em oportunidade de aprendizagem, a UFLA tem incentivado o
envolvimento da comunidade acadêmica com a comunidade externa, em parcerias com
associações civis, instituições públicas e privadas, que têm resultado em ações dialógicas,
educacionais e participativas. As atividades de extensão tradicionalmente desenvolvidas pela
UFLA, como cursos profissionalizantes, palestras, consultorias e atividades elaboradas de forma
integrada com organizações públicas e privadas, como dias de campo, exposições, seminários,
encontros, feiras, campanhas, palestras e fórum de debates, têm sido efetivamente apoiadas e
incrementadas, sempre estimulando a maior participação de estudantes, com destaque para os
cursos de graduação, por meio do programa de bolsa-extensão. A consolidação do Sistema UFLA
de Comunicação – Jornal, Rádio e TV – é hoje uma realidade, graças ao permanente apoio da
Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão (FAEPE), com a valorização dos recursos
humanos existentes e a melhoria tecnológica, o que tem possibilitado o estabelecimento de uma
programação que potencializa a atuação da Universidade no desenvolvimento regional.
Devido à necessidade constante de aprimoramento do seu capital intelectual, a atual
administração tem envidado esforços para a promoção de uma política de gestão e de valorização
dos professores e dos técnico-administrativos. A Reitoria participou ativamente em ações junto à
ANDIFES e ao MEC para a conclusão das etapas de implantação do Plano de Carreira de Cargos
dos Técnicos Administrativos em Educação - PCCTAE, bem como para a negociação de um
plano de carreira para os docentes que, em 2008, já foi realidade para as duas categorias. Ainda,
no ano de 2008, a UFLA pôde realizar diversos concursos públicos, como ações de recomposição
de quadro e também no âmbito de REUNI, que possibilitaram a admissão de 53 novos técnicos
administrativos e 29 docentes. A implantação, pelo MEC, em 2008, do banco de docentes
equivalentes para as IFES também foi um ganho definitivo para a futura manutenção do quadro
de docentes da instituição. A perspectiva é que em 2009 esse mesmo processo seja adotado para
a categoria dos técnicos administrativos, garantindo assim o desenvolvimento institucional
planejado.
A organização espacial da UFLA vem sendo planejada estrategicamente e acolhe a
Universidade do futuro. No ano de 2008 foi elaborado um plano estratégico de sustentabilidade
ambiental para o campus da UFLA, que inclui a destinação e tratamento de resíduos sólidos e
resíduos químicos, a rede de esgoto e a estação de tratamento (uma das maiores carências da
instituição), a proteção de matas e nascentes de água no campus, a reforma da rede de
distribuição de energia elétrica visando a economicidade, o uso de fontes alternativas e
renováveis de energia, dentre outros (detalhes podem ser consultados no item 17 desse relatório).

A informatização do Campus, não apenas da Rede UFLA de intranet e internet, mas
também a modernização de equipamentos eletrônicos de setores e departamentos e a própria
segurança do sistema, é hoje uma realidade. Além da já existente rede de internet por fibra ótica,
a UFLA desenvolveu em 2008 um projeto de rede de internet via rádio (sistema “wireless”) que
dará cobertura de sinal em toda a área predial do campus da UFLA e terá impacto principalmente
sobre a comunidade discente, bem como para a comunidade externa que visita ou demanda
serviços da universidade. Atualmente essa rede está em fase de teste, com disponibilização do
sistema em março de 2009.
A melhoria das condições de segurança do campus, pela contratação de empresa
especializada, colocação de pontos estratégicos de vigilância permanente e instalação de sistema
de vigilância eletrônica, trouxe mais tranquilidade aos usuários. Também foi desenvolvido nesse
ano o primeiro sistema de identificação e controle de veículos no campus, com a colocação de
adesivo identificador em todos os veículos da comunidade acadêmica. Esse sistema começou a
ser testado de forma experimental em dezembro de 2008 e com implantação prevista para março
de 2009, no início do primeiro semestre letivo. Ainda, no ano de 2008, a expansão do número de
alunos em cursos noturnos gerou a necessidade de replanejamento das estratégias e de
distribuição de pessoal de segurança no campus. Todas essas ações foram realizadas sem a
necessidade de aumento do número de servidores terceirizados envolvidos em atividades de
segurança em relação a 2007, como pode ser visto no quadro de composição de recursos
humanos desse relatório (anexo I).
Com o desenvolvimento institucional, para satisfazer às necessidades essenciais das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, no que se refere às construções novas, a ampliação
da área edificada prevista até o final da atual gestão é de aproximadamente 25.000 m2, dos quais
cerca de 13.900 m2 já estão concluídos ou em fase de acabamento; outros, mais de 10.000 m2,
encontram-se em obras e em ritmo acelerado. Ao todo, mais de R$12.000.000,00 estão sendo
investidos na melhoria da infraestrutura física da UFLA em projetos negociados junto à Secretaria
de Educação Superior – SESu/MEC, à Financiadora de Estudos e Pesquisas– FINEP/MCT, ao
Instituto Estadual de Florestas – IEF/MG, ao Banco do Brasil S/A, dentre outros Financiadores,
além de recursos próprios da Universidade e das Fundações FAEPE e FUNDECC.
Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas, da escassez de recursos humanos
(particularmente de técnicos administrativos) e de recursos financeiros em nosso orçamento de
custeio e de capital e ainda de limitações impostas pela necessidade de ampliação imediata da
infraestrutura física em função da recente expansão de nossa instituição, muito foi feito. A gestão
institucional não se limitou às fontes usuais de financiamento e foram buscadas alternativas para
a captação de recursos. Muitos convênios e acordos foram firmados, envolvendo dezenas de
órgãos públicos e empresas privadas, o que possibilita o continuado e desejado desenvolvimento
institucional da UFLA.

2.3. Programas
Neste tópico são apresentados todos os Programas e respectivas ações executadas pela
universidade no ano de 2008. Como será observado, todos os Programas/Ações executados que
possuem metas físicas e financeiras estabelecidas fazem parte do Projeto de Lei de 2008,
elaborado no ano de 2007 pela UJ e aprovado pelo Congresso Nacional. Já as Ações oriundas de
descentralizações governamentais, emendas de bancada, emendas individuais e outras não
possuem metas físicas declaradas, por serem ações definidas e monitoradas pela UJ responsável
por tal descentralização.

2.3.1. Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
2.3.1.1. Dados gerais
Tabela 2 – Dados gerais do programa
Tipo de programa
Objetivo geral
Objetivos Específicos
Gerente do programa
Gerente executivo
Responsável pelo programa no âmbito
da UJ
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa
Público-alvo (beneficiários)

Operações especiais
Operações especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
Operações especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
Não se aplica.
Não se aplica.
Operações especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

2.3.1.2. Principais Ações do Programa
Ação 0005.26263.0031 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)
devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas
Tabela 3 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador Nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas
para a execução da ação

Operações Especiais
Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais
Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e
Fundações Públicas.
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado
(Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações
Públicas.
Ministério da Educação
TRFORC
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

2.3.1.3. Resultados
a. O recurso dessa ação foi descentralizado para o TRFORC-1ª Região, conforme arquivo
ESB0072 em cumprimento ao art. 24 da LDO 2004, através da 2008NC900004.
b. Fonte 0100000000
c. Tabela 4 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
405.232,00
-

EXECUÇÃO (R$)
400.128,08
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
98,74

2.3.2. Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União
2.3.2.1. Dados gerais
Tabela 5 – Dados gerais do programa
Tipo de programa
Objetivo geral
Objetivos Específicos
Gerente do programa
Gerente executivo
Responsável pelo programa no âmbito
da UJ
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa
Público-alvo (beneficiários)

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos
aos servidores inativos da União e seus pensionistas e
dependentes
Diretoria de Recursos Humanos
Não se aplica.
Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores
inativos, dependentes e pensionistas.

2.3.2.2. Principais Ações do Programa
Ação 0181.26263.0031 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis.
Tabela 6 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas(dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas
para a execução da ação

Operações Especiais
Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do
Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às
disposições contidas em regime previdenciário próprio.
Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário
próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos
seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a
gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios
anteriores.
Não se aplica.
153032 - Universidade Federal de Lavras
Diretoria de Recursos Humanos
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

2.3.2.3. Resultados
a. Esta ação foi totalmente elaborada na Proposta Orçamentária pela Subsecretária de
Planejamento de Orçamento do MEC , que foi destinada aos pagamentos de proventos de
servidores docentes e técnicos administrativos inativos e pensionistas durante o exercício de
2008. As metas físicas e financeiras foram atingidas, havendo cancelamento de recursos para
remanejamento solicitado pela SPO/MEC. Nessa ação, houve: 9 aposentadorias, 2
falecimentos de inativos, 4 falecimentos de pensionistas.
b. Fontes: 0100000000, 0153000000, 0156000000, 0169000000 , 0300000000
c. Tabela 7 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
15.753.618,00
333

EXECUÇÃO (R$)
17.627.599,00
340

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
111,90
102,10

2.3.3. Programa 0750 – Apoio Administrativo
2.3.3.1. Dados gerais
Tabela 8 – Dados gerais do programa
Tipo de programa
Objetivo geral

Apoio Administrativo
Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a
implementação e gestão de seus programas finalísticos.
-

Objetivos Específicos
Gerente do programa
Gerente executivo
Responsável pelo programa no âmbito
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários.
da UJ
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa
Público-alvo (beneficiários)
Governo

2.3.3.2. Principais Ações do Programa
Ação 2004.26263.0031 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus
Dependentes.
Tabela 9 – Dados gerais da ação
Tipo

Atividade
Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e
pensionistas condições para manutenção da saúde física e
mental.
Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e
odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos,
dependentes e pensionistas.

Finalidade
Descrição

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
153032 – Universidade Federal de Lavras
Áreas(dentro da UJ) responsáveis por
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários.
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 2010.26263.0031 –

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e

Empregados.
Tabela 10 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador Nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais
requeridas para a execução da ação

Atividade
Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições
adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art.
3º do Decreto 977, de 10/11/93.
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago
diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos
servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar
conforme dispõe o Decreto 977/93.
153032 - Universidade Federal de Lavras
Diretoria de Recursos Humanos
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

Ação 2011.26263.0031 – Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados.
Tabela 11 – Dados gerais da ação
Tipo

Finalidade

Descrição

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador Nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais
requeridas para a execução da ação

Atividade
Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela
União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio
parcial das despesas realizadas com transporte coletivo
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares,
servidores e empregados públicos da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de
vale-transporte para os empregados das empresas públicas e
sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal
e da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências
para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n°
7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de
agosto de 2001.
Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de
natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das
despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e
empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica
e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências
para os locais de trabalho e vice-versa.
UFLA
Não se aplica.
153032 - Universidade Federal de Lavras
Diretoria de Recursos Humanos
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

Ação 2012.26263.0031 – Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados.
Tabela 12 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais
requeridas para a execução da ação

Atividade
Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na
proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do
órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou
empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição
ou manutenção de refeitório.
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o
auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de
acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou
ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção
de refeitório.
UFLA
Não se aplica.
153032 - Universidade Federal de Lavras
Diretoria de Recursos Humanos
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

2.3.3.3. Resultados
Ação 2004.26263.0031 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus
Dependentes:
a. A execução dessa ação no ano de 2008 ficou muito aquém da meta física e financeira
propostas. Primeiramente houve uma baixa adesão dos servidores da Ufla ao plano de saúde
GEAP, sendo essa uma adesão de caráter voluntário. Isso se deveu principalmente à baixa
cobertura (ou oferta de rede credenciada de serviços) por tal plano na cidade de Lavras e
região. Adicionalmente, em dezembro de 2008, a SPO realizou o bloqueio dos limites
disponíveis

nessa

rubrica,

o

que

limitou

a

realização

de

alguns

empenhos.

Consequentemente, alguns saldos de empenhos ficaram como Restos a Pagar. Para o ano de
2009, está sendo estudada a possibilidade de licitação para serviços de assistência à saúde,
que permitam uma maior utilização por parte dos beneficiários e uma oferta de serviços mais
adequada.
b. Fonte: 0151000000
c. Tabela 13 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
736.385,00
1461

EXECUÇÃO (R$)
297.384,51
648

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
40,38
44,35

Ação 2010.26263.0031 – Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados:
a. Com a finalidade de custear as despesas com pré-escola, para atendimentos de filhos de
servidores ativos de até seis anos, durante a jornada de trabalho. O montante desse recurso
foi liberado por meio de teto estipulado pela SPO-0MEC, havendo um pequeno superávit de
meta física, devido a novos pedidos de benefício durante o exercício. O saldo não executado
permaneceu no crédito disponível à disposição da SPO.
b. Fonte 0100000000
c. Tabela 14 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
140.349,00
131

EXECUÇÃO (R$)
117.323,35
144

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
83,59
109,92

Ação 2011.26263.0031 – Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados:
a. Essa ação foi destinada a atender aos deslocamentos de servidores ativos de suas
residências até o local de trabalho e vice-versa, pagamento efetuado em pecúnia no
contracheque de natureza indenizatória. Esse recurso foi liberado por um teto estipulado pela
SPO/MEC.
b. Fonte 0100000000

c. Tabela 15 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
422.234,00
320

EXECUÇÃO (R$)
423.284,00
553

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
100,25
172,81

Ação 2012.26263.0031 – Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados:
a. Destinada em forma de pecúnia no contracheque, para custear as despesas com alimentação
dos servidores ativos, esse recurso foi liberado através de um teto pela SPO - MEC. A meta
física não foi atingida devido à ocorrência de algumas aposentadorias não previstas, quando
da definição da meta. A execução financeira permitiu o atendimento de todos os servidores e
o saldo não executado permaneceu no crédito disponível à disposição da SPO.
b. Fonte 0100000000
c. Tabela 16 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
1.262.754,00
731

EXECUÇÃO (R$)
1.221.001,37
728

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
96,69
99,59

2.3.4. Programa 1061 – Brasil Escolarizado
2.3.4.1. Dados gerais
Tabela 17 – Dados gerais do programa
Tipo de programa
Objetivo geral
Objetivos Específicos
Gerente do programa
Gerente executivo

Indicadores ou parâmetros utilizados
para avaliação do programa

Público-alvo (beneficiários)

Finalístico
Contribuir para a universalização da Educação Básica,
assegurando equidade nas condições de acesso e permanência
Daniel Silva Banban
Adalberto Domingos da Paz
- Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de até
3 anos
- Taxa de frequência bruta ao Ensino Médio
- Taxa de frequência líquida ao Ensino Fundamental da
população na faixa etária de 7 a 14 anos
- Taxa de frequência líquida ao Ensino Médio da população na
faixa etária de 15 a 17 anos
- Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa
etária de 4 a 6 anos
Crianças, adolescentes e jovens

2.3.4.2. Principais Ações do Programa
Ação 8429.26291.0001 – Formação Inicial e Continuada a Distância –FNDE/SEED
Tabela 18 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas
para a execução da ação

Atividade
Formação Inicial e Continuada a Distância
Formação Inicial e Continuada a Distância
26298-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
RONARA DE CASTRO AZEVEDO DE ALCÂNTARA
153032 - Universidade Federal de Lavras
Pró-Reitoria de Graduação
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

Ação 0A30.26291.0001 – Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a
Educação Básica - CAPES
Tabela 19 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais
requeridas para a execução da ação

Operações Especiais
Estimular a formação inicial ou continuada de professores da
Educação Básica.
Concessão de bolsa a professores cursistas, professores
formadores, professores tutores e participantes de projetos de
pesquisa e desenvolvimento de metodologias educacionais, de
acordo com a Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, visando à
qualificação de recursos humanos para a educação.
UFLA
Não se aplica.
153032 - Universidade Federal de Lavras
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

2.3.4.3. Resultados
Ação 8429.26291.0001 – Formação Inicial e Continuada a Distância – FNDE/SEED
a. O objetivo deste recurso foi para dar continuidade à implementação do módulo 2- do Curso de
Graduação em Administração, atendendo 325 alunos distribuídos em quatro pólos
presenciais: Lavras, Belo Horizonte, Campos Gerais e Turmalina, possibilitando assim que
estudantes possam obter formação em nível universitário em regiões que não possuem
ensino superior. A execução da ação permitiu a ampliação da infraestrutura da instituição,
com a aquisição de vários equipamentos e materiais permanentes, que foram disponibilizados

aos alunos. Devido a problemas operacionais com o FNDE, não foi possível executar todo o
recurso previsto de custeio.
b. Fonte 0112000000
c. Tabela 20 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
283.992,81
-

EXECUÇÃO (R$)
257.511,85
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
90,68
-

Ação 0A30.26291.0001 – Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a
Educação Básica - CAPES
a. Programa de Fomento à Pós Graduação.
b. Fonte 0112915407
c. Tabela 21 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
406.800,00
-

EXECUÇÃO (R$)
406.799,85
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
100,00
-

2.3.5. Programa 1067 – Gestão da Política de Educação
2.3.5.1. Dados gerais
Tabela 22 – Dados gerais do programa
Tipo de programa
Objetivo geral
Objetivos Específicos
Gerente do programa
Gerente executivo
Indicadores ou parâmetros utilizados
para avaliação do programa
Público-alvo (beneficiários)

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e
a avaliação e controle dos programas na área da educação
Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha
Leo Kessel
Governo

2.3.5.2. Principais Ações do Programa
Ação 4572.26263.0031 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação
Tabela 23 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas
para a execução da ação

Atividade
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 ao crescimento
profissional.
Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de
servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de
passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para
capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos
e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
UFLA
Não se aplica.
Não se aplica.
Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão e Diretoria de Recursos
Humanos
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

Ação 2272.26101.0001 Gestão e Administração do Programa
Tabela 24 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis
por gerenciamento ou execução da
ação
Competências Institucionais
requeridas para a execução da ação

Atividade
Constituir um centro de custos administrativos dos programas,
agregando as despesas que não são passíveis de apropriação
em ações finalísticas do próprio programa.
Essas despesas compreendem: serviços administrativos;
pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular própria ou de
terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de
imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos
órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio,
incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e
administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição
de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de
informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo
elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas
públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e
divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações
para divulgação e disseminação de informações sobre políticas
públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e
administração do programa.
UFLA
Não se aplica.
Universidade Federal de Lavras
Diretoria de Recursos Humanos
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

2.3.5.3. Resultados
Ação 4572.26263.0031 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação
a.

Da previsão inicial de treinamento de 95 servidores, meta física liberada pela SPO, foram
custeados treinamento para 18 servidores. Utilizando a estrutura da Universidade foram
treinados 27 servidores técnico-administrativos, ingressaram em setembro de 2008 e
qualificados no curso de Pós-Graduação Lato Sensu 6 servidores que concluíram o curso em
2008 e 4 servidores que iniciaram o curso em 2008. Assim, concluímos que a Universidade
Federal de Lavras qualificou 55 servidores em 2008. Durante o ano de 2008 tentou-se a
contratação de cursos de qualificação para serem realizados dentro da própria instituição, com
o objetivo de atendimento de um número maior de servidores Contudo, algumas entidades
procuradas, como a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) não tiveram agenda
disponível para a realização de tais cursos. Adicionalmente, em dezembro de 2008, limites
disponíveis nessa ação foram bloqueados pela SPO, sem nova liberação até o fim do
exercício de 2008. Para o ano de 2009 será adotada a estratégia de diversificação de cursos,
tanto dentro da IFES quanto realizados por outras instituições.

b. Fonte 0112000000
c. Tabela 25 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
106.000,00
95

EXECUÇÃO (R$)
10.365,47
18

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
9,78
18,95

Ação 2272.26101.0001 - Gestão e Administração do Programa
a. Esta ação foi destinada à capacitação técnica ao servidor, realizada pela SPO-MEC, com
objetivo de aprimoramento no uso de ferramentas do SIMEC.
b. Fonte 0100915014
c. Dois servidores da instituição foram capacitados.
d. Tabela 26 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
719,68
-

EXECUÇÃO (R$)
719,68
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
100,00
-

2.3.6. Programa 1073 – Brasil Universitário
2.3.6.1. Dados gerais
Tabela 27 – Dados gerais do programa
Tipo de programa
Objetivo geral

Finalístico
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à
pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento.
Ronaldo Mota
Maria Ieda Costa Diniz

Objetivos Específicos
Gerente do programa
Gerente executivo
Responsável pelo programa no âmbito
MEC
da UJ
-Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação
Superior.
-Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas
Instituições Federais de Educação Superior - Graduação
Presencial.
-Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas
Indicadores ou parâmetros utilizados
Instituições Federais de Educação Superior - Graduação
para avaliação do programa.
Presencial
-Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas
Instituições Federais de Educação Superior – Graduação.
-Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de
Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno.
-Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação
Presenciais no Turno Noturno.
Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino
Público-alvo (beneficiários)
Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas

2.3.6.2. Principais Ações do Programa
Ação 09HB.26263.0001 – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio
do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.
Tabela 28 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais
requeridas para a execução da ação

Operações Especiais
Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas
Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência
dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº
10.887, de 18 de junho de 2004.
Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e
Fundações para o custeio do regime de previdência dos
servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº
10.887, de 18 de junho de 2004.
UFLA
Não se aplica.
153032 - Universidade Federal de Lavras
Diretoria de Recursos Humanos
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

Ação 4002.26263.0031– Assistência ao Educando do Ensino de Graduação.
Tabela 29 – Dados gerais da ação
Tipo

Atividade
Apoiar os estudantes do ensino de graduação, mantendo, a
critério da instituição, os restaurantes universitários, as casas de
estudantes, e a assistência médico-odontológica.
Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico,
alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de
assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente
sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno
na escola.

Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas para a execução da ação

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Comunitários e Culturais
153032 - Universidade Federal de Lavras
Coordenadoria de Alimentação - Restaurante Universitário
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

Ação 4004.26263.0031 – Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária.
Tabela 30 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição

Atividade
Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos
conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à
coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e
integração entre a Instituição e a comunidade.
Realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos
humanos; promoção de congressos, seminários, e simpósios
científicos e culturais; desenvolvimento de programas de assistência
social a comunidades carentes; e, implementação de ações
educativas e culturais, além da manutenção da infraestrutura da
extensão universitária para garantir o seu funcionamento.

Unidade
responsável
pelas
decisões estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
153032 - Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis
por gerenciamento ou execução da
ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de 15
ridas para a execução da ação
de dezembro de 1994.

Ação 4008.26263.0031 – Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino
Superior e Hospitais de Ensino.
Tabela 31 – Dados gerais da ação
Tipo

Atividade
Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e
ampliação do acervo bibliográfico das Instituições Federais de
Ensino Superior e Hospitais de Ensino, para melhoria da
qualidade do ensino de graduação.
Aquisição de bibliografia básica para o ensino de graduação.
Ordenação,
catalogação,
manutenção
de
sistemas
informatizados, limpeza, manutenção e recuperação do acervo.

Finalidade

Descrição

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
153032 - Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 4009.26263.0031 – Funcionamento de Cursos de Graduação.
Tabela 32 – Dados gerais da ação
Tipo

Finalidade

Descrição

Atividade
Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, formar
profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores
da sociedade, capazes de contribuir para o processo de
desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento
pautada em regras curriculares.
Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o
funcionamento dos cursos de graduação nas Instituições Federais
de Ensino Superior, incluindo participação em órgãos colegiados
que congreguem o conjunto das instituições federais de ensino
superior, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de
serviços públicos e de pessoal ativo, bem como a manutenção de
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.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
153032 - Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 2E14.26263.0140–

Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições

Federais de Ensino Superior
Tabela 33 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição

Atividade
Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições
Federais de Ensino Superior
Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições
Federais de Ensino Superior

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 4413.26101.0001 – Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidade de Ensino
Superior (PET)
Tabela 34 – Dados gerais da ação
Tipo

Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas para a execução da ação

Atividade
Melhorar as condições de ensino-aprendizagem dos cursos de
graduação das Instituições de Ensino Superior mediante apoio à
formação de grupos tutoriais de alunos, visando: otimizar o
potencial acadêmico de alunos com habilidades e interesses
destacados; promover a integração da atividade acadêmica com a
futura atividade profissional, por meio do exercício permanente e
integrado do ensino, da pesquisa e da extensão; promover a
melhoria do ensino de graduação a partir do estabelecimento de
novas práticas e experiências pedagógicas e através do efeito
multiplicador da atuação dos integrantes do Grupo PET sobre o
alunado dos cursos de graduação.
Formação de grupos tutoriais, compostos por alunos de cursos de
graduação, alunos de cursos de pós-gradução, mestrandos ou
doutorandos sob a orientação de docente que possua título de
doutor.
Secretaria de Educação Superior/MEC
153032 - Universidade Federal de Lavras
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

Ação 8282.26101.0001 – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI
Tabela 35 – Dados gerais da ação
Tipo

Finalidade

Descrição

Atividade
Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades
federais, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade
estudantil, a criação de vagas, especialmente no período noturno,
e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos
humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o
número de concluintes dos cursos de graduação.
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão, elaborados pelas
Universidades Federais, no exercício de sua autonomia, que
visem o aumento do número de estudantes, a redução da evasão,
o completo aproveitamento da estrutura instalada e a adequação
e modernização da estrutura acadêmica e física das instituições,
por meio de obras de pequeno vulto, incluindo reforma,
construção, aquisição de equipamentos, materiais e serviços. A
expansão referida nesta ação não pode caracterizar início de
projetos de grande vulto que, conforme legislação em vigor, só
poderão ser executados à conta de crédito orçamentário
específico, vedado o empenho de valores a eles destinados em
outra dotação.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Fernanda Lino Barreto Lourenço
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 8551.26101.0001 – Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de
Ensino Superior – Sesu
Tabela 36 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição

Atividade
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.
Auxílio financeiro repassado pela administração direta, através da
Secretaria de Educação Superior, conforme as necessidades de
manutenção identificadas pelas instituições.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 8675.26101.0001 – Concessão de Benefícios a Estudantes Estrangeiros em Graduação no
Brasil – Sesu – PROMISSAES
Tabela 37 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição

Atividade
Fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre os
países que mantêm acordos educacionais e culturais com o
Brasil, em especial os países em desenvolvimento como os da
África e do Caribe.
Concessão de ajuda financeira para apoiar a manutenção dos
estudantes estrangeiros carentes, matriculados em cursos de
graduação, nas Instituições Federais de Ensino Superior
Brasileiras, com prioridade para os provenientes dos países da
África e do Caribe.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 4002.26101.0001 – Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação
Tabela 38 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas para a execução da ação

Atividade
Apoiar os estudantes do ensino de graduação, mantendo, a
critério da instituição, os restaurantes universitários, as casas de
estudantes, e a assistência médico-odontológica.
Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico,
alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de
assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente
sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno
na escola.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Comunitários e Culturais
153032 - Universidade Federal de Lavras
Coordenadoria de Alimentação - Restaurante Universitário
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

Ação 2E14.26291.0140– Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições
Federais de Ensino Superior
Tabela 39 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição

Atividade
Reforma e modernização de infraestrutura física das instituições
federais de ensino superior
Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições
Federais de Ensino Superior

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 8551.26291.0001 – Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de
Ensino Superior
Tabela 40 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição

Atividade
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.
Auxílio financeiro repassado pela administração indireta, através
da CAPES, conforme as necessidades de manutenção
identificadas pelas instituições.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

2.3.6.3. Resultados
Ação 09HB.26263.0001 – Contribuição da União, de suas Autarquias

e Fundações para o

Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.
a. Essa ação foi elaborada pela SPO/MEC e disponibilizada para a UFLA com objetivo de
custear as despesas de previdência dos servidores públicos federais na ativa, conforme a Lei
10.887/04. A meta física foi atendida para todos os servidores da ativa e a financeira
suplementada, restando um saldo no crédito disponível.
b. Fontes: 0100000000, 0112000000 e 300000000

c. Tabela 41 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
8.860.373,00
-

EXECUÇÃO (R$)
10.464.495,30
722

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
118,10
-

Ação 4002.26263.0031 – Assistência ao Educando do Ensino de Graduação.
a. Esse recurso, oriundo das receitas próprias da instituição, foi destinado à manutenção do
Restaurante Universitário (RU). A meta física não-cumulativa estimada para o ano de 2008 foi
de 800 refeições/dia. O alcance de 957 refeições/dia foi possível devido às reformas
realizadas no RU em 2008, com a instalação de mais uma bancada de auto-serviço de
refeição, que tornou o atendimento mais ágil e com menor tempo de espera. Essa expansão
na meta física, contudo, não representou um aumento de custos, sendo obtida uma economia
de 13% do valor estimado ao final do ano.
b. Fonte 0250159999
c. Tabela 42 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
234.803,00
800

EXECUÇÃO (R$)
206.586,01
957

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
87,98
119,63

Ação 4004.26263.0031 – Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária.

a. Essa ação dá aos alunos a oportunidade de consolidação dos conhecimentos com a prática
de serviços sociais e integração com a comunidade. A UFLA, em 2008, realizou vários
programas de assistência social: ações educativas e culturais focadas nas comunidades
carentes, permitindo o funcionamento da extensão no campus. Foram realizados 2.377
cursos, 9.782 eventos (seminários, palestras, visitas técnicas e simpósios), 499 vagas de
estágio para alunos da UFLA em empresas e oferecimento de estágios para alunos de outras
instituições, 701 atividades de extensão efetuados pelos docentes (palestras, cursos,etc) e 35
bolsas de extensão para os alunos. A meta física superou a previsão e a financeira
correspondeu ao recurso liberado. Informamos ainda que foi lançada uma previsão
acumulativa no valor de R$ 12.000 para o exercício 2008, o SIMEC passou a lançar essa
meta como não-acumulativa.
b. Fonte 0112000000

c. Os trabalhos foram realizados de acordo com a liberação dos recursos pelo governo,
contando com a parceria das Fundações de Apoio para atender à demanda. Sem a parceria
com as fundações, a ação provavelmente não teria alcançado as metas propostas. Como os
recursos liberados pelo tesouro não foram suficientes para contratações, houve sobrecarga
de trabalho para docentes e técnicos servidores.

d. Tabela 43 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
265.850,00
12.000

EXECUÇÃO (R$)
265.850,00
13.779

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
100,00
114,83

Ação 4008.26263.0031 – Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino
Superior e Hospitais de Ensino.
a.

O objeto desta ação é possibilitar a manutenção, preservação e a ampliação do acervo
bibliográfico, permitindo a melhoria da qualidade do ensino . Com esse recurso, a
Universidade adquiriu livros e materiais necessários ao melhor conhecimento, pelos alunos,
das áreas estudadas. As metas físicas e financeiras foram atendidas conforme
disponibilização dos recursos. A divergência entre a meta física prevista e a realizada deve-se
à implantação do acervo no sistema Pergamun.

b.

Fonte 0112000000

c.

Para que a biblioteca do campus tenha condições de oferecer um bom atendimento à
comunidade, tornam-se necessárias parcerias com vários órgãos federais e o apoio das
fundações. Através das parcerias, a UFLA conseguiu ampliar os sistemas de permuta e
doação com a Embrapa e vários outros órgãos, como também com os próprios autores. O
apoio da Fapemig foi importante para conseguirmos ampliar nosso acervo.

d. Tabela 44 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
25.100,00
502

EXECUÇÃO (R$)
25.098,24
232.083

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
99,99

Ação 4009.26263.0031 – Funcionamento de Cursos de Graduação.
a.

A finalidade

dessa ação é garantir o pleno funcionamento dos cursos de graduação,

formando profissionais de alta qualidade para atuar em diversos setores da sociedade,
contribuindo para o desenvolvimento nacional. Com os recursos liberados, a UFLA pôde
assegurar os pagamentos dos salários do pessoal ativo (servidores docentes e técnicos
administrativos) para dar continuidade ao seu funcionamento em suas áreas fundamentais.
Pôde-se também, custear as despesas com passagens e diárias, permitindo aos servidores
reciclarem seus conhecimentos e aprendizados, tendo a oportunidade de trocar experiências
em diversas áreas. Pôde-se dar aos alunos de graduação a oportunidade de um melhor
aprendizado, com experiências e práticas, por meio dos programas de bolsas-atividade e
bolsas de monitoria, incentivando-os aos trabalhos extracurriculares. A IFES ainda pôde
custear, com essa ação, a aquisição de materiais de consumo e serviços de terceiros pessoas jurídicas e físicas, dando continuidade às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Houve suplementações para aquisição de equipamentos e materiais permanentes a fim de
suprir

diversos departamentos e setores que se encontravam com deficiência, com

dificuldades de desenvolver seus trabalhos. Com esses recursos, a Universidade também
pôde dar suporte às obras no prédio onde irá funcionar o Restaurante Universitário, como
também, executar a reforma dos alojamentos estudantis - aquisição de materiais hidráulicos e
elétricos, como coberturas metálicas, aquecimento solar etc. Pôde-se também, reforçar as
obras no Departamento de Ciências dos Alimentos, cobertura do pavilhão IV e serviços de
pavimentação e terraplanagem.
b. Fontes : 0100000000 , 0112000000, 0250159999
c.

Nos últimos anos, a Universidade teve um crescimento expressivo, sendo os recursos
destinados para a manutenção insuficientes para tal. Para adequar e cumprir com as
demandas, houve grande necessidade de recorrer-se às emendas e descentralizações
orçamentárias de outros órgãos, visando ao bom andamento e à continuidade das atividades
administrativas e acadêmicas, evitando assim, a paralisação dos serviços essenciais. As
metas físicas foram realizadas, embora as metas financeiras tenham sido suplementas, tanto
em pessoal como em custeio e capital. Os principais recursos envolvidos foram o orçamento
liberado nas fontes do Tesouro e Rendas Próprias.

d.

As emendas e as suplementações atenderam às necessidades emergenciais, garantindo à
universidade um bom desempenho em suas atividades didático-administrativas.

e.

Valores de despesas com diárias: R$ 107.616,28; despesas com passagens R$ 84.461,20.

f.

Tabela 45 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
55.989.296,00
3.401

EXECUÇÃO (R$)
70.782.096,04
3.469

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
126,42
102,00

Ação 2E14.26263.0140 – Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições
Federais de Ensino Superior

a. Para manter a infraestrutura física, além dos recursos já contidos na Lei Orçamentária Anual,
a UFLA necessitou da liberação de recursos de emendas parlamentares, que foram
aplicados na aquisição de serviço de pavimentação asfáltica em área correspondente a
8.582m2, destinado à duplicação das vias de acesso ao campus; na aquisição de material
elétrico para a ampliação da rede do campus, nas reformas e obras de pequeno vulto conforme especificações de projetos desenvolvidos pela Pró-reitoria de Planejamento e
Gestão.
b. Fonte: 010000000

c. Os principais recursos envolvidos foram o orçamento, emendas liberadas nas fontes do
Tesouro e Rendas Próprias.

d. Tabela 46 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
300.000,00
2

Ação 4413.26101.0001 –

EXECUÇÃO (R$)
299.993,71
2

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
100,00
100,00

Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidade de

Ensino Superior (PET)
a.

O objeto deste projeto é garantir e assegurar a continuidade e manutenção do Programa de
Educação Tutorial – Pet no exercício de 2008 e também propiciar a infraestrutura necessária
para a realização dos trabalhos constantes no planejamento dos cursos de Administração,
Zootecnia e Engenharia Agrícola da UFLA .

b.

Fonte 0112915001 destinar

c.

Os valores repassados destinaram-se a atender às despesas com bolsas e às despesas com
materiais e serviços, com ênfase no treinamento.

d.

A UFLA pôde contar novamente, no exercício de 2008, com o destaque orçamentário, para
contemplar o programa do PET via Secretária de Educação Superior - Sesu, que possibilitou
aos cursos de graduação um aproveitamento consciente da flexibilização curricular, como
forma de adaptar os diferentes anseios ao conteúdo dos respectivos cursos, além da melhoria
nas práticas pedagógicas.

e. Tabela 47 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
268.512,00
-

EXECUÇÃO (R$)
268.211,35
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
99,88
-

Ação 8282.26101.0001 – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI
a.

Trata-se do programa de apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais, com o objetivo de dotar as universidades das condições necessárias para
ampliação do acesso e permanência na educação superior. O REUNI presenta-se como uma
das ações que consubstanciam o Plano de Desenvolvimento de Educação – PDE, lançado
pelo Presidente da República. O REUNI, no âmbito do Ministério da Educação, propõe
ampliar o numero de vagas e elevar a qualidade da educação, como também melhorar as
estruturas físicas, aumentar e qualificar o nível dos recursos humanos. Em 2008, a
universidade pôde ampliar parte das suas metas propostas por esse projeto, avançar na
conquista de novos alunos e garantir a qualidade curricular.

b. Fonte 0112915030
c.

A proposta deu origem ao termo de pactuação de metas e de fixação de recursos financeiros
adicionais destinados à universidade, no qual os repasses estarão condicionados ao
cumprimento das etapas previstas.

d.

Para que a UFLA cumprisse essa meta do governo em 2008, necessitou contar com a
parceria da Secretária de Educação Superior através de descentralizações orçamentárias na
implantação desse programa, congregando esforços para a consolidação de uma política
nacional de expansão da educação.

e. Tabela 48 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
1.027.680,33
-

EXECUÇÃO (R$)
1.027.608,36
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
99,99
-

Ação 8551.26101.0001 – Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de
Ensino Superior – Sesu
a.

Com esse recurso, a universidade pagou as despesas com limpeza e vigilância, evitando
paralisação dessess serviços, como também adquiriu várias mobílias e microcomputadores,
dando condições de trabalho aos novos professores. O recurso foi usado também na
manutenção contínua das redes hidráulica e elétrica; aquisição de insumos para as atividades
de marcenaria; manutenção da frota de veículos; conservação de cercas do campus;
expansão e finalização das obras dos departamentos de Ciências dos Alimentos,
beneficiando o curso de Engenharia de Alimentos; pavimentação de uma nova avenida que
servirá de eixo, acesso alternativo para os veículos no horário de pico; além da solução de
problemas com a flutuação de potência e voltagem que compromete algumas partes do
campus.

b.

Fontes: 0112915004 , 0112915011

c.

Os recursos liberados foram adequados para pagamento das despesas emergenciais e
expandir a infraestrutura.

d. Tabela 49 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
5.696.534,34
-

EXECUÇÃO (R$)
5.696.531,19
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
100,00
-

Ação 8675.26101.0001 – Concessão de Benefícios a Estudantes Estrangeiros em Graduação no
Brasil – SESU – PROMISAES
a.

O objetivo dessa ação é conceder beneficio a Estudantes Estrangeiros em graduação no
Brasil, participantes do programa Milton Santos de acesso ao Ensino Superior.

b. Fontes : 0100915004
c.

Os recursos repassados foram adequados para o pagamento de bolsas para os estudantes
estrangeiros.

d. A oportunidade oferecida aos alunos estrangeiros, através de recursos disponibilizados com a
parceria da Sesu.

e. Tabela 50 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
10.580,00
-

EXECUÇÃO (R$)
8.920,00
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
84,31
-

Ação 4002.26101.0001 – Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação

a. Esse recurso melhorou as condições de atendimento aos estudantes, com a manutenção e
aquisição de equipamentos para ampliar-se o restaurante universitário, a implantação de um
centro médico assistencial próximo aos pavilhões de aula, manutenção da estrutura do Centro
Integrado Universitário, além de aquisição de material esportivo, serviços de instalação do
sistema de aquecimento solar, reforma de banheiros e rede elétrica nos alojamentos
estudantis.
b. Fonte: 0100915032

c. Para o atendimento a essa demanda, a UFLA buscou recursos junto à Secretária de Ensino
Superior.

d. Os principais recursos envolvidos nessa ação originaram da descentralização orçamentária
disponibilizada pela Sesu.
e. Tabela 51 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
884.733,50
-

EXECUÇÃO (R$)
864.456,18
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
97,70
-

Ação 2E14.26291.0140 – Reforma e Modernização de Infraestrutura Física das Instituições
Federais de Ensino Superior
a.

O recurso propiciou o término de 2/3 da obras do Departamento de Biologia e a conclusão da
construção de anfiteatro com capacidade para 120 pessoas, facilitando as atividades de Pósgraduação (seminários, defesas de tese e dissertações para quatro cursos da área de
Biologia).

b. Fontes : 0100915004
c.

Os recursos liberados foram adequados

para consolidar o término do anfiteatro e do

Departamento de Biologia. A parceria com a Sesu tem permitido à universidade atender às
necessidades dos alunos e da instituição.
d. Tabela 52 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
90.000,00
-

EXECUÇÃO (R$)
89.990,65
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
99,99
-

Ação 8551.26291.0001 – Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de
Ensino Superior
a.

Com o objetivo de fomentar a inclusão social e étnico-racial na Educação Superior nacional,
essa ação visa propiciar aos estudantes e docentes dos cursos de licenciatura condições para
desenvolverem projetos interdisciplinares, numa formação diferenciada, gerando experiências
teórico-metodológicas que contribuam para o aprimoramento curricular e a criação de novos
materiais didáticos a partir das experiências vivenciadas pelo grupo. Esse recurso permitiu a
aquisição de diversos materiais de consumo e de equipamentos, dando oportunidade à UFLA
de implantar essa experiência na região de Lavras.

b. Fonte: 0112915012
c.

A UFLA procurou implantar e desenvolver esse método de acordo com as liberações
orçamentárias efetuadas. Sem a parceria com a Capes, a universidade não poderia dar início
a essa experiência.

d. Tabela 53 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
69.115,83
-

EXECUÇÃO (R$)
69.115,83
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
100,00
-

2.3.7. Programa 1375 – Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa
Científica
2.3.7.1. Dados gerais
Tabela 54 – Dados gerais do programa
Tipo de programa
Objetivo geral

Finalístico
Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à
produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes
desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil

Objetivos Específicos
Gerente do programa
Jorge Almeida Guimarães
Gerente executivo
Emídio Cantídio de Oliveira Filho
Responsável pelo programa no âmbito
da UJ
-Índice de Doutores Titulados no País
Indicadores ou parâmetros utilizados
-Índice de Mestres Titulados no País
para avaliação do programa
-Índice da Qualidade da Pós-graduação Nacional.
Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior,
Público-alvo (beneficiários)
pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre
interesse em capacitação graduada.

2.3.7.2.

Principais Ações do Programa

Ação 4006.26263.0031 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

Tabela 55 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade

Descrição

Atividade
Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes
setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de
desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento
pautada em regras curriculares.
Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o
funcionamento dos cursos de pós-graduação nas Instituições
Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios com a
coordenação dos programas de pós-graduação, abrangendo
organização das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços
públicos, entre outros, bem como a manutenção de 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.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 4019.26291.0001 - Fomento à Pós-Graduação – CAPES
Tabela 57 – Dados gerais da ação
Tipo

Finalidade

Descrição

Atividade
Promover o desenvolvimento da pós-graduação nacional,
mediante a melhoria das condições de funcionamento dos
programas de pós-graduação, custeio de atividades de ensino e
pesquisa, execução de projetos de cooperação entre instituições
de ensino e/ou de pesquisa, participação e realização de eventos
científicos nacionais e internacionais..
Concessão de recursos financeiros destinados à melhoria da
infraestrutura de ensino e pesquisa, aquisição de insumos para
laboratórios, melhoria das condições de funcionamento de
bibliotecas, promoção e participação em eventos científicos
mediante critérios que levem em conta: os méritos acadêmicos,
científicos ou tecnológicos, bem como as especificidades
regionais e das áreas do conhecimento, edição de obras
científicas e demais atividades que contribuam para a qualidade
das ações desenvolvidas pelos programas de pós-graduação,
assim como a manutenção da "Casa do Brasil" na cidade
universitária em Paris, que atende a estudantes e pesquisadores
brasileiros em missão de estudo.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 0487.26291.0001 - Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País – CAPES
Tabela 56 – Dados gerais da ação
Tipo

Operações Especiais
Promover a formação de pessoal de alto nível e a cooperação
nacional, no âmbito acadêmico, científico e tecnológico no Brasil,
proporcionando aos estudantes, pesquisadores e especialistas, o
suporte financeiro destinado a estágios ou estudos no país.
Concessão de bolsas de estudo no país e demais auxílios a elas
vinculados, tais como: passagens, taxas escolares, auxílios
acadêmicos, auxílio instalação, diárias, seguro saúde, além de
cobertura para a realização de pesquisa e defesa de trabalho de
final de curso e de estudos acadêmicos, necessários à formação
de alunos e aperfeiçoamento de professores, pesquisadores e
especialistas no País, assim como, o apoio financeiro às
instituições de ensino superior e a bolsistas para capacitação em
cursos de formação pós-graduada. Implementação de inovações
visando à melhoria do ensino, incentivando a interação entre
áreas do conhecimento e níveis de formação, promovendo a
formação de pessoal necessário ao desenvolvimento de projetos
destinados à redução das desigualdades regionais e na promoção
de instituições e de áreas de conhecimento consideradas
prioritárias para o País, por meio de parcerias institucionais,
concessão de bolsas de estudo e demais auxílios a elas
vinculadas; assim como, o apoio necessário ao desenvolvimento
e registro de patentes. Os projetos apoiados serão selecionados
tendo por base os critérios previamente definidos em convênios e
instrumentos legais próprios entre a CAPES e instituições
brasileiras. Esta ação será acompanhada e avaliada de forma
permanente, com critérios previamente definidos, envolvendo
visitas "in loco".

Finalidade

Descrição

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas para a execução da ação

2.3.7.3.

Emídio Cantídio de Oliveira Filho
Universidade Federal de Lavras
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

Resultados

Ação 4006.26263.0031 - Funcionamento de Cursos de Pós-graduação
a.

A finalidade dessa ação é formar pessoal de alto nível, visando à produção de conhecimentos
científicos e sociais nos desafios educacionais e econômicos. Esse recurso proveu a UFLA de
diversos materiais e serviços destinados à área citada, além de suprir necessidades de
manutenção. As metas físicas e financeiras foram realizadas com sucesso.

b. Fonte 0112000000
c. Tabela 58 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
160.210,00
-

EXECUÇÃO (R$)
160.190,78
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
99,99
-

Ação 0487.26291.0001 – Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País - CAPES
a.

Essa ação visa capacitar docentes e técnicos, dentro das prioridades institucionais, em nível
de mestrado e doutorado, aceitos em cursos da Pós-graduação brasileira, e também manter o
custeio dos cursos de Pós-graduação, recomendados pelo sistema de acompanhamento e
avaliação da Capes, especificamente nos programas PICDT e PROF.

b.

Fontes: 0112915401, 0112915407,0112915040

c.

A Fundação e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes,
dispõe de programação encaminhada pelas IFES, para liberação de recursos orçamentários,
na adequação dos programas específicos.

d.

Para atendimento dos programas, é fundamental que a Capes, através de parcerias, institua
programas de capacitação e qualificação profissionais nas universidades, permitindo que os
profissionais se especializem e tenham oportunidade de enriquecer seus conhecimentos e, ao
mesmo tempo, recebam auxilio, através de bolsas de estudo.

e. Valores de despesas com diárias: R$ 138.268,74, despesas com passagens R$ 72.851,70
f.

Tabela 59 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
6.080.895,52
-

EXECUÇÃO (R$)
6.079.015,42
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
99,97
-

Ação 4019.26291.0001 – Fomento à Pós-graduação
a.

A instituição de ensino superior encontra-se em estágios diferenciados de desenvolvimento,
seja pessoal qualificado, seja infraestrutura material para ensino e pesquisa. As necessidades
regionais, setoriais, exigem esforços concentrados para a instalação de núcleos competentes
de forma mais eqüitativa. Dessa forma, tornou-se necessário a implantação dessa ação para
ajudar às universidades a equiparem seus laboratórios, salas de aulas e secretarias dos
cursos de Pós-graduação.

b.

Em 2008, a Capes apoiou a UFLA com recursos de capital para a aquisição de equipamentos
de pequeno e médio portes, destinados a laboratórios de pesquisa vinculados a Pósgraduação, priorizando investimentos em equipamentos de laboratórios científicos e
tecnológicos a serem compartilhados em uso comum e/ou com Instituições vizinhas, visando
às disposições constantes do Programa Nacional de Apoio ao Ensino e a Pesquisa em áreas
estratégicas, PRONAP - CAPES.

c. Fontes: 0112915407, 0112915410
d.

A Fundação e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes,
através do Edital - PRÓ-EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAL, destinou à IFES descentralizações a fim de equipar e melhorar a infraestrutura de pesquisa cientifica e tecnológica no
programa de Pós-graduação. Sem a parceria da Capes, a Universidade Federal de Lavras
não teria condições de equipar e melhorar as áreas citadas.

e. Tabela 60 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
789.294,73
-

EXECUÇÃO (R$)
781.564,53
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
99,02
-

2.3.8. Programa 1377 – Educação para a Diversidade e Cidadania
2.3.8.1. Dados gerais
Tabela 61 – Dados gerais do programa
Tipo de programa

Finalistico

Objetivo geral

Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação
sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar

Objetivos Específicos
Gerente do programa
André Luiz de Figueiredo Lázaro
Gerente executivo
Jarbas Antonio Ferreira
Responsável pelo programa no âmbito
da UJ
- Índice de Igualdade da Educação do Campo
- Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena
Indicadores ou parâmetros utilizados
-Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares
para avaliação do programa
- Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais
- Índice de Igualdade de Gênero
Público-alvo (beneficiários)

Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da
educação

2.3.8.2 Principais Ações do Programa
Ação 2C68.26101.0001 - Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação
Superior
Tabela 62 – Dados gerais da ação
Tipo

Finalidade

Descrição

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas para a execução da ação

Atividade
Fomentar ações das Instituições Públicas de Educação Superior
para a promoção do acesso, e para a garantia da permanência e
da formação de alunos de grupos sociais em desvantagem, e
mobilizar e sensibilizar as Instituições de Educação Superior para
que desenvolvam ações que incentivem a participação igualitária
de grupos étnico-raciais, culturais e etários possibilitando
desencadear um processo sustentado de valorização e
reconhecimento de Direitos, no âmbito da Educação Superior.
Apoio financeiro a projetos educacionais apresentados pelas
instituições públicas de Educação Superior que primem pela
excelência acadêmica e contribuam para a democratização na
Educação Superior, por meio de ações que potencializem o
ingresso, o desenvolvimento e o sucesso de estudantes, em
especial os oriundos de escolas públicas, negros, indígenas e
pessoas
com
necessidades
educacionais
especiais,
proporcionando, também, novas possibilidades formativas em
resposta a demandas específicas emergentes e à inclusão social.
PATRÍCIA VILAS BOAS
Universidade Federal de Lavras
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

2.3.8.3. Resultados
Ação 2C68.26101.0001 - Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior

a. Programa Incluir Acessibilidade na Educação Superior: inclusão dos deficientes visuais , com
a criação e implementação do núcleo de acessibilidade da Educação Superior, estabelecendo
mecanismos que aceleraram e favoreceram a inclusão social da pessoa portadora de
deficiência, proporcionando a qualificação profissional e incorporação no mercado de
trabalho, dentro das Instituições Federais de Ensino Superior

b. Programa de Apoio à Extensão Universitária - Proext, tecendo saberes entre educadores,
educandos e a comunidade, com objetivo de criação de hortas escolares da rede pública
municipal e estadual, oferecendo aprendizado e trocas de conhecimentos, incentivando o
fator nutricional e despertando no aluno o consumo de hortaliças de qualidade, cultivadas por
eles mesmos. Potencial de se trabalhar com conhecimentos interdisciplinares, melhorando a
relação aluno-sociedade. Sem a parceria da Sesu a UFLA não poderia ter participado dos
programas Incluir e Proext.

c. Fontes: 0112915007 ,0112915008

d. Os recursos foram aplicados conforme as liberações orçamentárias
e. Tabela 63 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
115.393,8
-

EXECUÇÃO (R$)
115.288,44
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
99,92
-

2.3.9. Programa 1409 – Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção ao
Agroenergética Nacional
2.3.9.1. Dados gerais
Tabela 64 – Dados gerais do programa
Tipo de programa

Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção ao
Agro Energética Nacional

Objetivo geral

Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção ao
Agro Energética Nacional

Objetivos Específicos
Gerente do programa
Gerente executivo
Responsável pelo programa no âmbito
da UJ
Indicadores ou parâmetros utilizados
para avaliação do programa
Público-alvo (beneficiários)

2.3.9.2.

Principais Ações do Programa

Ação 2B18.22101.0001 - Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção ao
Agroenergética – Ministério da Agricultura, do Abastecimento, e da Reforma Agrária
Tabela 65 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição

Atividade
Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção ao
Agroenergética
Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção ao
Agroenergética

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

Ação 8971.24100.0001 – Pesquisa, Desenvolvimento e inovação em Biocombustíveis
Tabela 66 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais requeridas para a execução da ação

Atividade
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biocombustíveis
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biocombustíveis

Universidade Federal de Lavras
A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
15 de dezembro de 1994.

2.3.9.3. Resultados
Ação 2B18.22101.0001 - Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção ao Agroenergética – Ministério da Agricultura, do Abastecimento, e da Reforma Agrária
a.

Apoio ao 5º Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel, com a
finalidade de promover o intercâmbio de informações e conhecimentos sobre a produção e
utilização

de

plantas

oleaginosas,

apresentar

avanços

tecnológicos

da

produção,

industrialização, logística, comercialização; promover discussões sobre os conhecimentos
relativos àpadronização e qualidade, também como difundir o estado de arte do
desenvolvimento, com exposição de equipamentos, serviços e produtos tecnológicos. Sem a
parceria com o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma a Agrária e através
da Secretária de Produção e Agroenergia, a UFLA não poderia realizar o 5º Congresso.
b. Fonte 0100000000
c.

Os recursos foram aplicados conforme as liberações orçamentárias.

d. Tabela 67 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
50.000,00
-

EXECUÇÃO (R$)
47.577,23
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
95,15
-

Ação 8971.24100.0001 – Pesquisa, Desenvolvimento e inovação em Biocombustíveis

a. Capacitação laboratorial para extração e caracterização de óleos - esse projeto teve a
finalidade de desenvolver ações de capacitação de pessoal na cadeia produtiva do biodiesel,
com ênfase para a extração de óleos vegetais, purificação e caracterização. Objetivos
específicos, formação de mão de obra especializada, cursos de qualificação para a produção
industrial, disponibilização de curso de extensão, qualificação de pessoal para avaliação,
promover intercâmbio, apresentar congressos e discussões com avanços tecnológicos.

Conscientizar a importância e motivar a produção do biodiesel em vários aspectos
econômicos, sociais, ambientais, tecnológicos,

estratégicos e etc. Os recursos foram

disponibilizados para atender serviços diversos, como também para a aquisição de
equipamentos para atender e capacitar conforme projeto.
b. Fonte 0100000000
c. Os recursos foram aplicados conforme as liberações orçamentárias

d. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia.
e. Tabela 68 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
190.000,00
-

EXECUÇÃO (R$)
186.239,39
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
98,02
-

2.3.10. Programa 0310 - Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades –
Ministério das Cidades
2.3.10.1. Dados gerais
Tabela 69 – Dados gerais do programa
Tipo de programa

Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades –
Ministério das Cidades

Objetivo geral

Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades –
Ministério das Cidades

Objetivos Específicos
Gerente do programa
Gerente executivo
Responsável pelo programa no âmbito
da UJ
Indicadores ou parâmetros utilizados
para avaliação do programa
Público-alvo (beneficiários)

2.3.10.2 Principais Ações do Programa
Ação 1B00.56101.0001 – Implantação do Sistema Nacional de inofrmações das Cidades –
Ministério das Cidades
Tabela 70 – Dados gerais da ação
Tipo
Finalidade
Descrição

Projeto
Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades SNIC
Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades SNIC

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas
Coordenador nacional da ação
Unidades executoras
Universidade Federal de Lavras
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por
gerenciamento ou execução da ação
Competências Institucionais reque- A UFLA é uma autarquia federal estabelecida pela Lei 8956, de
ridas para a execução da ação
15 de dezembro de 1994.

2.3.10.3. Resultados
Ação 1B00.56101.0001 – Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades –
Ministério das Cidades

a. O projeto visa à implantação da cultura e prática do geoprocessamento nas prefeituras das
Mesorregiões do Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste e Oeste de Minas, abordando a
captura, armazenamento e análise de dados especialmente localizados. A finalidade dessa
ação é capacitar servidores das administrações municipais utilizando os sistemas de
informações geográficas, empregando software do Ministério das Cidades, visando sua
habilitação nas rotinas de gestão e planejamento territorial nos temas relacionados à Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano. Os recursos liberados foram utilizados na aquisição de
materiais de consumo e equipamentos para desenvolvimento do projeto.
b. Fonte 0100000000

c. Os recursos não foram utilizados integralmente devido à ausência de propostas satisfatórias
nos pregões eletrônicos realizados.
d. Tabela 71 – Metas e resultados da ação no exercício
META
Financeira
Física

PREVISÃO (R$)
50.000,00
-

EXECUÇÃO (R$)
11.000,00
-

EXECUÇÃO/PREVISÃO %
22,00
-

2.4. Evolução de Gastos Gerais
Tabela 72 – Evolução de gastos gerais
DESCRIÇÃO
1. Passagens
2. Diárias e Ressarcimento de Desp. em Viagens
3. Serviços Terceirizados
3.1. Publicidade
3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação
3.3. Tecnologia da Informação
3.4. Outras Terceirizações
3.5. Suprimento de Fundos
4. Cartão de Crédito Corporativo
TOTAIS

2006
44.942,89
100.058,92

ANO
2007
38.294,12
110.939,13

2008
84.461,20
107.616,28

1.885.043,65

2.070.090,23

2.015.143,08

763.513,64
14.055,86
11.508,00
2.819.122,96

1.430.071,61

1.263.585,65

165,11
3.651.560,20

731,14
3.471.537,35

3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou
recursos
Não aplicável à Natureza Jurídica UJ.

4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Quadro 1 – Execução de Restos a Pagar no Exercício por ano de inscrição no Siafi
RP PROCESSADOS (R$)

RP NÃO-PROCESSADOS (R$)

ANO DE
INSCRIÇÃO
Inscritos

Cancelados

Pagos

2006

776.347,22

1.941,72

2007

337.535,81

2008

3.290,38

Total

1.117.173,41

A Pagar

Inscritos

Cancelados

Pagos

774.405,50

3.606.326,51

6.029,02

3.600.297,49

337.535,81

9.210.541,55

29.055,58

9.181.485,97

35.084,60

12.781.783,46

14.384.867,26

1.941,72

1.111.941,31

27.201.735,32

A Pagar

5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no exercício

Tipo*

Portaria
nº 637

Memo nº
152/08

Identificação
do Termo
Inicial ou de
Código
Aditivos
Siafi/
(nº do
Siasg processo e do
termo, data
assinatura,
vigência etc)
-

21000004550/
2008-33

-

-

-

80000.025780/
2008-03

-

-

Valor total
recebido ou
Beneficiário
Contra
transferido
(Razão social
partida
no exercício
e CNPJ)
(R$)

Situação da
avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N?) **

Objeto da avença

Data de
publicação
no DOU

Valor total
pactuado
(R$)

Apoio a realização do 5º Congresso
Brasileiro de Plantas Oleaginosas

08/07/2008

50.000,00

50.000,00

-

22078679/
0001-74

-

-

190.000,00

190.000,00

-

22078579/
0001-74

-

50.000,00

50.000,00

-

22078579/
0001-74

-

113.658,00

113.658,00

-

22078579/
0001-74

-

-

22078579/
0001-74

-

Capacitação Laboratorial p/Extração
de óleos e apoio à realização do 5º
Congresso Brasileiro de Plantas
Oleaginosas.
MCidades -Capacitação de
servidores municipais para utilização
de informações geográficas
empregando o softwere do
Ministério das Cidades.
Capes/PICDT-- O objeto é, capacitar
docentes e técnicos , dentro das
prioridades institucionais em nível de
mestrado e doutorado, aceitos em
cursos de Pós-Graduação.
Capes/Prof - O objeto é, capacitar
profissionais, dentro das prioridades
em nível de mestrado e doutorado,
aceitos em cursos de PósGraduação Brasileira, como também
manter o custeio dos cursos de pósgraduação e descentralizações para
equipar a infraestrutura científica e
tecnológica no programa de PósGraduação.

6.623.448,25 6.623.448,25

Tipo*

Portaria
nº 194

Portaria
nº 181

Portarias
nº 266,
319;
472

Identificação
do Termo
Inicial ou de
Código
Aditivos
Siafi/
(nº do
Siasg processo e do
termo, data
assinatura,
vigência etc)

Objeto da avença

-

Capes/Reuni/bolsas - O objeto é
capacitar profissionais dentro das
prioridades em nível de mestrado e
doutorado aceitos em cursos de PósGraduação dentro do Programa
REUNI

-

Capes Pró-Equipamentos –
Destinados à melhoria da
Infraestrutura de pesquisa científica e
tecnológicas nos programas de PósGraduação das Ifes.

-

-

Data de
publicação
no DOU

2008

Capes Pró-Docência – Propiciar aos
estudantes e docentes dos cursos de
licenciatura da UFLA a oportunidade
de desenvolverem projetos
interdisciplinares, na perspectiva de
23038033049/2
uma formação diferenciada, gerando 17/12/2008
008-82
experiências teórico-metodológicas
que contrubuam com o processo
contínuo de avaliação e
aprimoramento das propostas
curriculares deste cursos.
SESu/Promisaes – Conceder
beneficio a Estudantes Estrangeiros
27/03/2008
23000000512/2
em graduação no Brasil,
29/04/2009
008-37
participantes do programa Milton
03/07/2008
Santos de acesso ao ensino superior

Valor total
pactuado
(R$)

Valor total
recebido ou
Beneficiário
Contra
transferido
(Razão social
partida
no exercício
e CNPJ)
(R$)

Situação da
avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N?) **

39.884,00

39.884,00

-

22078579/
0001-74

-

500.000,00

500.000,00

-

22078579/
0001-74

-

69.115,83

69.115,83

-

22078579/
0001-74

-

10.580,00

10.580,00

-

22078579/
0001-74

-

Tipo*

Portaria
nº 267

Identificação
do Termo
Inicial ou de
Código
Aditivos
Siafi/
(nº do
Siasg processo e do
termo, data
assinatura,
vigência etc)

Objeto da avença

Data de
publicação
no DOU

Valor total
pactuado
(R$)

SESu/Pet – Propiciar aos grupos
PET Agronomia, Administração,
Zootecnia e Engenharia Agrícola da
UFLA, a infraestrutura e apoio
necessários para a realização dos
trabalhos constantes no
planejamento apresentado a
Universidade e à SESu.

28/03/2008

268.512,00

-

23000005599/2
008-39

-

SESu/Reuni – Criar condições para a
ampliação do acesso e permanência
na educação superior, no nível de
graduação, para o aumento da
qualidade dos cursos e pelo melhor
23000030347/2
aproveitamento da estrutura e de
007-67
recursos humanos existentes nas
universidades federais, respeitadas
as características particulares de
cada instituição e estimulada a
diversidade do sistema de ensino.

Portaria
nº 718

-

23000008176/2
008-71

Portaria
nº 789

-

23000018765/2
008-67

SESu Assist.Estudantil 1º PNAES O objetivo desterecursps á aternder
as ações para operar a asssitência
aos estudantes da UFLA.
SESu Assist.Estudantil- 2º PNAES O objetivo desterecursps á aternder
as ações para operar a asssitência
aos estudantes da UFLA.

Valor total
recebido ou
Beneficiário
Contra
transferido
(Razão social
partida
no exercício
e CNPJ)
(R$)

268.512,00

1.027.680,33 1.027.680,33

Situação da
avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N?) **

-

22078579/
0001-74

-

-

22078579/
0001-74

-

13/10/2008
13/11/2008

568.018,61

568.018,61

-

22078579/
0001-74

-

13/11/2008

316.714,89

316.714,89

-

22078579/
0001-74

-

Tipo*

Portaria
nº 780

Identificação
do Termo
Inicial ou de
Código
Aditivos
Siafi/
(nº do
Siasg processo e do
termo, data
assinatura,
vigência etc)

-

Portaria
nº 1.173

-

Portaria
nº 1.183

-

Portaria
nº 1.193

-

Portaria
nº 786

-

Portaria
nº 1.177

-

Valor total
recebido ou
Beneficiário
Contra
transferido
(Razão social
partida
no exercício
e CNPJ)
(R$)

Objeto da avença

Data de
publicação
no DOU

Valor total
pactuado
(R$)

23000.016532/
2008-20

SESu/Compl..Func.Ifes- apoio para
garantir os pagamentos das
despesas com vigilância e limpeza e
poder oferecer aos professores
recém contratados melhores
condições de trabalho junto à
comunidade acadêmica.

12/11/2008

233.439,34

23000.024846/
2008-04

SESu – Esse aporte de recursos tem
como finalidade promover
continuidade dos serviços de
26/12/2008 2.270.000,00 2.270.000,00
manutenção do campus da UFLA,
essenciais para o encerramento do
exercício de 2008;

SESu/Proporcionar a inclusão do
Deficiente Visual à Biblioteca da
31/12/2008
UFLA.
SESu – Disponibilização de recursos
23000.021937/
para conclusão do Anfiteatro de
15/01/2009
2008-80
Biologia e Gabinetes de Professores
da Área Zoológica..
SESu/Proext – Instalação de hortas
escolares em escolas da rede
23000019337/2 municipal, utilizando-as como sala de
12/11/2008
008-51
aula ao ar livre nas ações educativas
junto a alunos, professores e
membros da comunidade.
23000.019504/
2008-64

23000.024843/
2008-62

SESu – Apoio financeiro destinado à
complemetnação das obras e rede
elétrica no campus da UFLA.

233.439,34

Situação da
avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N?) **

-

22078579/
0001-74

-

-

22078579/
0001-74

-

102.000,00

102.000,00

-

22078579/
0001-74

-

90.000,00

90.000,00

-

22078579/
0001-74

-

13.393,80

13.393,80

-

22078579/
0001-74

-

-

22078579/
0001-74

-

31/12/2008 3.193.095,00 3.193.095,00

Tipo*

Identificação
do Termo
Inicial ou de
Código
Aditivos
Siafi/
(nº do
Siasg processo e do
termo, data
assinatura,
vigência etc)

-

-

TOTAL
(R$)

Objeto da avença

FNDE/SEED – O apoio financeiro
destina-se a atender à
implementação do módulo 2 – Ano I
e parte do módulo 1 Ano III, dando
234000041152/ continuidade ao Curso de Graduação
2008-21
em Administração, atendendo aos
325 alunos distribuídos nos quatro
pólos presenciais:Lavras, Belo
Horizonte, campos Gerais e
Turmalina.
FNDE/SEED – Prover infraestrutura
para ampliação da oferta de cursos a
distância no âmbito da UAB, além de
23400006418/2
melhorar a estrutura dos cursos já
008-89
existentes, notadamente as salas de
coordenação e tutoria e a
infraestrutura geral do CEAD-UFLA.

Data de
publicação
no DOU

Valor total
pactuado
(R$)

Valor total
recebido ou
Beneficiário
Contra
transferido
(Razão social
partida
no exercício
e CNPJ)
(R$)

83.992,81

83.992,81

200.000,00

200.000,00

-

Situação da
avença (alcance
de objetivos e
metas, prestação
de contas,
sindicância, TCE
S/N?) **

22078579/
0001-74

-

22078579/
0001-74

-

16.013.532,86

6. Previdência Complementar Patrocinada
Não aplicável à Natureza Jurídica UJ.

7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos
externos
Não aplicável à Natureza Jurídica UJ.

8. Renúncia Tributária
Não aplicável à Natureza Jurídica UJ.

9. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de
renúncia
Não aplicável à Natureza Jurídica UJ.

10. Operações de fundos
Não aplicável à Natureza Jurídica UJ.

11. Despesas com cartão de crédito
Tabela 73 – Cartão de crédito coorporativo: série histórica das despesas
Fatura (R$)
Ano

Quantidade (1)
(Conforme
discriminado abaixo)

Saque (R$)
Valor

Quantidade
(Conforme
discriminado abaixo)

Valor

4

11.508,00

2006
2007

1

165,11

2008

3

731,14

(1) A quantidade refere-se a cada ocorrência da fatura (item de gasto)

Ano 2006
José Celso Barbosa
Despesas miúdas de pronto pagamento
Despesa

Valor (R$)

Fita active c/ 50
Fita active c/ 25
Lancetos soft. Clir
PB. Viaggio grande lam inc esq
PB. Viaggio grande lam inc dir
G PB Viaggio alto dupla
Gravadora de dvd 16x samsung
Fita dat 4gb
Cd regravavel dvd pino Philips
Cd gravavel dvd iomega pino
Placas para patrimônio
Grafite 0,9
Esquadro 2528 s/ escala
Esquadro 2628 s/ escala
Mini escalimetro
Escalimetro 30cm
Grafite 0,7
Grafite 0,3
Total

89,00
94,00
40,00
400,00
400,00
260,00
150,00
60,00
12,00
15,00
365,00
9,00
19,80
19,30
11,00
32,00
3,90
20,00
2.000,00

José Celso Barbosa
Despesas miúdas de pronto pagamento
Despesa
Placa de aço inox AIOI
Cardan 75.210.204
Grafite – 01KG
Formicida grão verde
Decis ultra 100 CE
Nimbus – 05 L
Bobina
Tinta nankin
Papel vergê
Caixa de correspondência
Tinta para caneta tinteiro
Filtro de linha duplo
Baterias 9V energizer
Fita zebrada
Retentor haste válvulas
Guia válvulas ADM/ESC
Válvula descarga MWM
Válvula admissão MWM
Junta tampa val
Junta cabeçote
Total

Valor (R$)
596,40
230,00
2,50
45,00
319,80
64,00
4,00
6,50
42,50
38,00
17,00
14,30
57,00
14,00
60,00
72,00
114,00
114,00
33,00
156,00
2.000,00

Cássio de Paiva Goinho
Despesas miúdas de pronto pagamento
Despesa
Ponta de eixo para carreta do trator
Banner’s recorte
Enrolamento de um motor de 40cv
Recuperação e substituição de peças danificadas
moto XLR
Total

Valor (R$)
260,00
255,00
780,00
705,00
2.000,00

Cláudia de Fátima Dias Pontello
Despesas miúdas de pronto pagamento
Despesa
Fio esmaltado n°17
Rolamento n° 6310
Verniz WEG
Poliéster
Carenagem do farol
Par de espelho
Bloco oplico
Guiado
Tubos int. da suspensão
Cabo acelerador
Par de punho
Fósforo
Querosene
Placa de aço inox AISI
Borracha TK plast. Pequena
Grampeador alicate 26/6
Lápis preto com borracha
Fita zebrada
Flanela ouro
Bateria – 45A
Filtro de ar
Pilha alcalina tipo aa
Baterias miniatura 24300
Baterias alcalina 12v
Total

Valor (R$)
450,00
200,00
40,00
80,00
168,25
58,00
43,50
55,00
176,54
28,00
15,00
7,00
9,80
198,00
12,00
17,00
1,00
14,00
13,60
200,00
28,00
28,02
54,00
90,00
1.986,71

Cláudia de Fátima Dias Pontello
Despesas miúdas de pronto pagamento
Despesa
Valor (R$)
Plainar face – cabeçote
Retificar sedes – cabeçote
Trocar guias – cabeçote
Trocar sedes – cabeçote
Testar trincas
Montar cabeçote
Certidão negativa de débito
Serviço de revisão da catraca do ônibus placa: GKZ
7678
Conserto banco trator esteira e banco trator 88L
Serviço de arqueamento com embaixamento e
serviço de braçadeira
Serviço reparo rolhas traleiro
Total

25,00
77,00
72,00
17,00
90,00
60,00
18,12
790,00
100,00
725,00
25,88
2.000,00

Isabel Cristina de Resende Salgado Souza
Despesas destinadas a aquisição de gasolina, óleo diesel e peças de reposição durante viagens
Despesa
Valor (R$)
Gasolina comum
21,50
Total
21,50

Isabel Cristina de Resende Salgado Souza
Despesas destinadas a aquisição de gasolina, óleo diesel e peças de reposição durante viagens
Despesa
Valor (R$)
Diesel
40,00
Gasolina comum
50,00
Diesel
300,00
Diesel
50,01
Diesel
49,99
Gasolina comum
10,00
Total
500,00

Isabel Cristina de Resende Salgado Souza
Despesas destinadas a aquisição de gasolina, óleo diesel e peças de reposição durante viagens
Despesa
Valor (R$)
Diesel aditivado
123,00
Gasolina comum
130,00
Gasolina
77,00
Diesel comum
227,80
Gasolina
100,00
Gasolina comum
60,01
Diesel
50,01
Gasolina comum
69,99
Gasolina comum
49,99
Gasolina comum
49,99
Gasolina c
62,00
Total
999,79

Ano 2007
Paulo Roberto Ribeiro
Despesas miúdas de pronto pagamento
Despesa
Adoçante liq. Zero cal
Guard pap bob
Abs s livre esp sve
Abs s livre esp sca
Elástico 25gr
Estilete grande
Estilete pequeno
Total

Valor (R$)
6,75
93,50
42,96
4,10
4,00
3,60
10,20
165,11

Ano 2008
José Celso Barbosa
Despesas miúdas de pronto pagamento
Despesa
Valor (R$)
Carvão fur. Bosch hobby Par
Carvão Serra Makita NHK Par
Carvão Lix. Thabor Peq. L12 Par
Escova Carvão 127VS SBM-500
Cortador de vidro
Total

2,40
7,90
8,50
7,00
28,50
54,30

José Celso Barbosa
Despesas miúdas de pronto pagamento
Despesa
Cantoneira 1/8” CD 1” Gerdau
Broca SDS para Concr.
Bico duplo p/ encher pneu
Posx UNC 3/8 x 16
Pasx BSW RI ½ x 1 ½
Graxa 1KG Carflex C Comum
Gaxeta quadrada Grafitada 5/16
Barra Rosc UNC ¾ x 10
Posx UNC ¾ x 10
Arruela lisa ¾
Arruela pressão ¾
Pasx NCRI G5 3/8 x 1.1/2
Arruela lisa ½
Posx BSW ½ x 12
Caxeta quadrada grafitada ¼
Parafuso 4.8 x 65
Arruela borracha telha
Arruela metal telha
Trava alta para parafusos prisio
Pasx MBRP 8.8 18 x 60
Pasx MBRP 8.8 14 x 45
Arruela pressão ¾
Total

Valor (R$)
273,90
59,00
19,50
3,60
22,50
9,00
8,00
19,80
1,90
0,80
0,60
8,00
9,00
17,50
7,74
24,40
7,50
7,50
17,50
16,40
17,50
1,20
552,84

José Maria de Lima
Despesa p/ atender ao processo seletivo da UFLA
Despesa
Valor (R$)
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Total

19,98
74,02
30,00
124,00

Tabela 74 – Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de Despesas da UG,
consoante previsão do art. 6º da Portaria MP nº 41, de 04.03.2005. Valores em reais (R$).
Limite de utilização total da UG: 731,14
Natureza dos gastos permitidos:

339030

Limites concedidos a cada portador 1.600,00
Portador José Celso Barbosa

Limite 607,14

Limite de utilização total da UG: 731,14
Natureza dos gastos permitidos: 339030
Limites concedidos a cada portador 1.000,00
Portador: José Maria de Lima

Limite 124,00

12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno
Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Formalizar planejamento operacional aderente/integrado ao planejamento estratégico da
Entidade e do órgão superior, no que for pertinente, estabelecendo: a1) mecanismos gerenciais
(indicadores, frequência de amostragem para 'feedback', etc.) para acompanhar e avaliar as
ações, as metas e a missão institucional; a2) indicadores de desempenho específicos para
mensuração/acompanhamento das metas dos programas/projetos/atividades capazes de
efetivamente mensurar os resultados;
Setor responsável pela implementação:
Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão;
Providências adotadas:
A Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão (Proplag) vem se capacitando, ao longo de
2008 e 2009, para o planejamento e acompanhamento da execução orçamentária e financeira da
universidade, bem como para o acompanhamento de metas físicas estabelecidas. Como até o
ano de 2008 a Ufla não possuía tal Pró-Reitoria, as atividades de planejamento eram feitas de
forma separada por diversos setores administrativos, sem o estabelecimento sistemático de
procedimentos de acompanhamento, análise de indicadores, amostragem e avaliação de eficácia
e efetividade. No ano de 2008, a Proplag aumentou seu número de técnicos administrativos
(propiciado pelos concursos públicos autorizados pelo MEC); atualmente a equipe é composta por
cinco técnicos, uma secretária, dois superintendentes e um Pró-Reitor. Diversas ações de
capacitação foram feitas, como treinamentos para uso do SIMEC, análise de bases contratuais
para fornecimento de energia elétrica, acompanhamento do Fórum Nacional de Pró-Reitores de

Planejamento e Administração (sendo quatro eventos ao longo de 2008), análise dos recursos
financeiros da instituição, de acordo com a matriz de distribuição de Outros Custeios e Capital
(OCC) da Andifes, dentre outros.
Um ponto que está sendo aprimorado em 2008 e que será concluído em 2009 será a
definição mais acurada das metas físicas atreladas a cada Programa e/ou Ação executada
governamental executada por essa unidade orçamentária. Atualmente a Ufla executa os
Programas 1073, 1335 e 1067, que são desmembrados em diversas Ações que, em conjunto,
retratam toda a execução financeira para a manutenção da universidade. Durante o ano de 2008,
alguns indicadores foram construídos para as áreas do ensino de graduação, de pós-graduação,
de pesquisa e de extensão universitária e poderão auxiliar no acompanhamento da eficácia de
cada política pública. Como as metas físicas para o ano de 2009 já foram definidas no Projeto de
Lei de 2009 (que foi elaborado ao longo do mês de maio de 2008), a nova metodologia de
acompanhamento desenvolvida pela Proplag só será efetivamente implantada no ano de 2010, a
partir das novas metas físicas que serão definidas nos primeiros meses de 2009, para
incorporação ao Projeto de Lei do ano de 2010.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Prever mecanismos para a reavaliação/repactuação das metas e as consequentes
alterações no planejamento operacional (metas físicas, financeiras, etc.), bem como divulgar tais
alterações, sempre que necessário;
Setor responsável pela implementação:
Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão;
Providências adotadas:
Como exposto na Recomendação no 001, os mecanismos de reavaliação/repactuação
das metas serão alcançados a partir do novo procedimento de acompanhamento que vem sendo
estabelecido. Contudo, mesmo sem a possibilidade de alteração dos parâmetros estabelecidos
previamente no Projeto de Lei de 2008, a gestão da universidade vem acompanhando e
melhorando a eficiência financeira e/ou administrativa de itens importantes de custeio e que
representam grande impacto orçamentário para a instituição, como os custos com pagamento de
energia elétrica e os custos com a terceirização de pessoal por processos de licitação. Em ambos
os casos, as medidas administrativas e de planejamento adotadas propiciaram uma economia de
recursos, sem representar uma limitação da qualidade dos serviços prestados, o que representou,
portanto, uma clara economia do recurso público. Os detalhes de tais procedimentos podem ser
vistos no item 2.4 (Desempenho Operacional) do relatório.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Avaliar os resultados da execução dos programas governamentais e/ou das ações
administrativas, levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados e a
eficácia, eficiência e efetividade no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, com
esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o seu pleno cumprimento.
Setor responsável pela implementação:
Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão;
Providências adotadas:
Os resultados da execução dos programas governamentais foram avaliados de acordo
com as metas físicas e financeiras estabelecidas para o ano de 2008, de acordo com os dados
constantes no PL 2008 da instituição e, consequentemente, no SIMEC. Em casos de não
cumprimento total da meta, as devidas causas e esclarecimentos foram apresentados, como pode
ser observado nos resultados descritivos para cada Programa/Ação executado no ano de 2008.
Deve ser observado, contudo, que algumas ações executadas pela Ufla em 2008 não possuem
metas físicas estabelecidas, por se tratarem de descentralizações orçamentárias efetuadas ao
longo do ano, por órgãos como CAPES e MEC, e que possuem suas metas atreladas diretamente
a esses órgãos.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Adotar as providências necessárias no sentido de que os saldos dos inventários físicos
sejam compatíveis com os registros constantes do SIAFI, em consonância com o disposto no
artigo 89 da Lei nº 4.320/64, observados os princípios da Resolução nº 750/93 CFC.
Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
Providências adotadas:
A divergência encontrada entre os saldos das contas de bens móveis do inventário e do
Balancete SIAFI, conta 1.4.2.1.2.00.00, é da ordem de R$ 330.000,00. Esse valor refere-se à
antecipação dos recursos provenientes de 60% do montante destinado à UFLA no Convênio
SESu/REUNI. Tal recurso foi transferido para a Fundação de Desenvolvimento Científico e
Cultural – FUNDECC, mediante processo de Dispensa de Licitação nº 133/2007 e contrato
086/2007. Os processos licitatórios para aquisição dos equipamentos - pregões 150/2008 e
210/2008, previstos no plano REUNI, encontram-se em fase de recebimento dos equipamentos
empenhados (microscópios - equipamento importado); portanto, os bens ainda não foram
efetivamente transferidos para o Patrimônio da Universidade Federal de Lavras, o que provoca a
referida divergência.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Abster-se de transferir à fundação de apoio competências exclusivas dos setores
administrativos da Universidade, por falta de amparo legal.
Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
Providências adotadas:
Após 31/12/2008, a UFLA não celebrou nenhum processo utilizando alguma de suas
fundações de apoio como intermediárias entre a Universidade e os efetivos prestadores de
serviços ou fornecedores.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Formalizar adequadamente os processos licitatórios, inclusive os de dispensa e
inexigibilidade, especialmente quanto à numeração das páginas dos processos e à sequência
cronológica dos fatos, conforme dispõe o art. 38 da Lei nº 8.666/93.
Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
Providências adotadas:
Todos os processos licitatórios de 2008 foram rigorosamente vistoriados e numerados
conforme orientação da CGU. Salientamos ainda que os processos de 2006 e 2007 que se
encontravam em desacordo com as orientações da Auditoria também foram revisados e já se
encontram numerados.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Repetir o certame, com a convocação de outros possíveis interessados, em caso de
licitação sob a modalidade Convite na qual não seja obtido o número legal mínimo de três
propostas aptas à seleção, ressalvadas as hipóteses previstas no § 7º, do art. 22, da Lei nº
8.666/93.
Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
Providências adotadas:
A DMSG realizou um único processo licitatório sob a modalidade Convite, no ano de
2008, o qual obteve 3 (três) propostas consideradas válidas pela comissão de licitação. Essa
Diretoria encontra-se atenta para não realizar nenhum processo nessa modalidade sem a
participação de no mínimo 3 (três) propostas válidas.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Realizar, de imediato, procedimento licitatório para contratação de empresa especializada
na prestação de serviços postais e para concessão de espaço físico de uso da contratada, nos
termos estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.
Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
Providências adotadas:
O processo licitatório para locação de espaço físico e prestação de serviços postais no
campus da UFLA já se encontra em construção, com o objetivo de firmar um novo contrato a partir
de maio de 2009, visto que os contratos atuais (locação de espaço físico e prestação de serviços
postais) estão com encerramento previsto para abril de 2009. Essa correção de data em relação a
descrita inicialmente no plano de providências (28/02/2009) foi motivada por digitação equivocada
das datas de encerramento dos contratos em vigor.
Vale ainda ressaltar que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos será novamente
convidada a participar do processo licitatório. Esse terá entre outras definições no edital, a
necessidade de um posto físico na UFLA, com funcionários específicos para ali atuarem no
atendimento das necessidades da Administração da Universidade, da comunidade acadêmica,
além de proceder à movimentação das correspondências entre o protocolo da UFLA e o posto do
correio e vice-versa. Essa exigência de edital é crucial no sistema de comunicações
administrativas, de ensino, de pesquisa e de extensão da Universidade e decorre da inexistência
de pessoal da própria Instituição para viabilizá-la, da necessidade de alocação de veículo e
motorista para esse fim e do próprio custo institucional com essas ações serem superiores ao
praticado por empresas especializadas no tema, como já detectado em estudo prévio realizado na
UFLA.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Realizar, de imediato, procedimento licitatório para seleção de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção predial, atentando, na elaboração do edital e da minuta de
contrato, para os seguintes pontos: a) formalização de plano de trabalho, devidamente autorizado
pelo Reitor da Universidade, que defina claramente os serviços a serem executados,
evidenciando, entre outras exigências, a relação entre a demanda prevista de postos de trabalho
e a quantidade de serviço a ser contratada, conforme exigido pelo Decreto nº 2.271/1997, art.
2º,inc. II; b) previsão de remuneração mensal considerando apenas os serviços efetivamente
executados e em pleno acordo com as planilhas de formação de preços contratadas; c) exigência
formal da presença de preposto da empresa contratada nas dependências da Universidade e de
documento específico para solicitação de serviços; d) adoção de requisitos de nível de serviço

objetivos que permitam a mensuração dos resultados e aferição da qualidade dos serviços, para
atendimento ao disposto no Decreto nº 2.271/1997, art. 3º, § 1º.
Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
Providências adotadas:
O novo processo licitatório já foi providenciado, o Pregão Eletrônico nº 118/2008 foi
realizado em 1º/10/2008, segundo a legislação vigente e o novo contrato já se encontra em vigor.
Deve-se ressaltar que existem diferentes modelos para construção de obras num
Campus. O modelo que adotamos é o de licitar os serviços, os materiais e coordenarmos a
execução da obra. Outro modelo é o de obra semifechada em que licitamos os serviços e
fornecemos os materiais à empresa vencedora da licitação dos serviços de mão-de-obra. Por
último, o modelo de obra fechada. Nossa opção implica mais trabalho para um pequeno grupo de
abnegados de nossa prefeitura e DMSG. Porém, conseguimos com essa estratégia fazer obras
com maior qualidade e com preços menores, o que possibilita uma administração mais eficaz a
partir dos escassos recursos existentes para aumento da infraestrutura da Universidade.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Realizar gestão junto ao MEC para obtenção de autorização para realização de concurso
público.
Setor responsável pela implementação:
Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão
Providências adotadas:
A UFLA encaminhou novamente ofício ao MEC mostrando a situação da Instituição
quanto à falta de técnicos administrativos. Um extrato desse documento encontra-se na página
51.
Conforme pode ser observado na figura 1, houve, de 1990 até hoje, um

aumento

bastante expressivo no número de discentes na graduação e na pós-graduação e um aumento
expressivo no número de professores. Porém, o número de técnicos administrativos vem
decrescendo ao longo do tempo. Na realidade esse é o “calcanhar-de-aquiles” de nossa
Instituição e precisamos recompor esse quadro e ampliá-lo para continuar sustentando as ações
básicas da UFLA. Deve-se notar que a relação técnico/docente em 1990 era superior a 4:1 e, em
2009, inclusive já considerando apoios do programa Reuni, ela se encontra na proporção 0,99/1.

Figura 1: Evolução do número de discentes, professores e involução no número de técnicos da UFLA. Número de discentes de 2009 considera somente
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Vale ressaltar que a qualidade da UFLA no ensino, na pesquisa e na extensão nos
permite contribuir de maneira decisiva na formação de profissionais extremamente qualificados,
gerar

novos conhecimentos, novas tecnologias e inovar no campo das ciências agrárias,

estruturar laboratórios mais modernos e apropriados a um ensino de maior qualidade. Porém, por
outro lado, há necessidade de mais técnicos para atuarem nesses laboratórios e nas atividades
de campo, dada a nossa peculiaridade de ação e no apoio à logística que move a Instituição.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Abster-se de renovar o contrato nº 004/2008.
Setor responsável pela implementação:
Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão
Providências adotadas:
A Ufla firmou acordo assinado com a empresa licitada em conformidade com a
programação considerada no quadro a seguir, para a dispensa de pessoal. Essa adequação foi
motivada pelo impacto das dispensas, principalmente na Pós-graduação, que terá que
encaminhar à Capes relatório até o dia 30/04 de 2009. Há ainda a necessidade das pessoas que
ficarem até o final do contrato passarem o trabalho para pessoas do quadro, que estão sendo
deslocadas para atender parcialmente às necessidades da Pós-graduação. Ação semelhante foi
realizada em relação às secretarias de graduação e de outros setores da Instituição.
Por comum acordo entre a Universidade Federal de Lavras e a empresa ZL Ambiental
Ltda, ambas já qualificadas, tem o presente Termo de Acordo por objeto:
I. reduzir, de forma gradual, o número de Auxiliares Administrativos ocupantes dos Postos de
Trabalho de que tratam os itens I e II da Cláusula Primeira do Contrato nº 038/2006 – UFLA,
com a redação dada por seu Quarto Termo Aditivo, devendo a redução ser procedida nos
moldes do cronograma abaixo:

Mês
Dezembro/08
Janeiro/09
Fevereiro/09
Março/09
Abril/09
Maio/09
Junho/09

Número de Auxiliares
Administrativos
78 (setenta e oito)
59
47
24
12
11
11

II. determinar o encerramento da prestação de serviços de que trata a Cláusula Primeira do
Contrato nº 038/2006, com a redação dada por seu Quarto Termo Aditivo, para o dia
30/6/2009, quando então serão dispensados os 11 (onze) Auxiliares Administrativos
remanescentes;

O contrato em questão não será renovado, de acordo com recomendação da CGU.

Relatório nº 208477
Descrição das recomendações:
Promover procedimento licitatório para contratação de serviços de telefonia móvel.
Observar, nos processos de compra e/ou contratação de serviços, os limites
estabelecidos pela Lei nº 8.666/93, art. 23, para determinação da modalidade de licitação.
Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
Providências adotadas:
A UFLA encerrou o contrato. Para que se possa fazer a licitação adequada, a UFLA
encontra-se na fase de levantamento técnico e análise das reais necessidades da Universidade
para composição do objeto do processo licitatório, que deverá ser realizado até 30/09/2009. No
relatório de resposta ao questionamento da CGU, foi digitada erroneamente a data 30/09/2008;
por isso, nessa etapa estamos procedendo à correção para 30/09/2009. Enquanto não for
concluído o estudo técnico supramencionado, não há serviço de telefonia móvel.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Abster-se de efetuar acréscimos contratuais em valores superiores aos permitidos pelo
§1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93, de modo a não infringir o §2º do mesmo artigo.
Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
Providências adotadas:
A DMSG não efetuou nenhum acréscimo contratual além dos 25% previstos na Lei nº
8.666/93 durante o ano de 2008.

Relatório nº 208477
Descrição da recomendação:
Fazer constar nos processos de dispensa de licitação os documentos que comprovem a
realização de pesquisa de mercado e as respectivas justificativas de preços, para as situações de
dispensa previstas no inciso III e seguintes do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, conforme exigência
contida no inciso III do artigo 26 da mesma Lei.
Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
Providências adotadas:

Todos os processos de dispensa de licitação de 2008 foram realizados com, no mínimo,
3 (três) orçamentos, comprovando, dessa forma, que os materiais ou serviços foram adquiridos
pelo menor preço praticado no mercado entre as empresas que atendem às exigências legais
para contratação com a Administração Pública.

13. Determinações e recomendações do TCU
1. Acórdão 4478/2008 – TCU – 2ª Câmara
2. Descrição das determinações:
2.1. Certificar-se de que, durante a fase de habilitação, a empresa Artes Promoções
Gráficas e Assessoria Ltda. (CNPJ 62.958.806/0001-44), vencedora da licitação Pregão Eletrônico
10/2008, de fato se enquadrava na condição de EPP, e que não incidia em qualquer das
hipóteses previstas no § 4º, do art. 3º da LC 123/2006, que excluem as pessoas jurídicas do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida lei complementar;
2.2. Caso se confirme a Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda. na condição de
Empresa de Pequeno Porte-EPP e apta a receber o tratamento diferenciado previsto na LC
123/2006, retome os procedimentos visando à contratação e aquisição dos bens e serviços a ela
adjudicados, posto que legítima vencedora do Pregão Eletrônico 10/2008;
2.3. Em caso negativo, examine a viabilidade de retornar a licitação à fase de habilitação,
confirmando se a empresa G. Artes Gráficas Ltda., segunda colocada no certame, atende aos
requisitos mencionados no item 1.4.1.1 precedente e, em caso afirmativo, verifique se a empresa
está disposta a apresentar proposta de preço inferior à consignada pela Artes Promoções
Gráficas e Assessoria Ltda., prosseguindo o certame conforme o disposto nos arts. 44 e 45 da LC
123/2006; e
2.4 informe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das providências
adotadas para atendimento as determinações precedentes;
3. Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Materiais e Serviços Gerais
4. Providências adotadas:
Solicitamos à empresa Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda. que nos remetesse
os documentos comprobatórios acerca do enquadramento da mesma perante a Receita Federal
como Empresa de Pequeno Porte – EPP.
Após cautelosa análise da documentação recebida, entendemos que a empresa ARTES,
PROMOÇÕES GRÁFICAS E ASSESSORIA LTDA, durante a fase de habilitação pertinente ao
Pregão Eletrônico nº 10/2008, enquadrava na condição de EPP (Empresa de Pequeno Porte), à

luz da Lei de Regência (Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006), e não incidia em qualquer das
hipóteses entabuladas no §4º do art. 3º do indigitado diploma legal.
Pelo exposto, mantivemos o resultado do Pregão Eletrônico 10/2008, onde a empresa
Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda. sagrou-se vencedora, a qual atendeu, em estrita
fidelidade, às normas e condições editalícias e ofertou o menor preço para a Administração
Pública para o fornecimento do objeto licitado, não havendo, portanto, nenhuma justificativa sob o
ponto de vista jurídico de alterar a decisão censurada, posto que, esta encontrava-se revestida de
juridicidade.
1. Acórdão 2937/2008 – TCU – Plenário
2. Descrição da determinação:
2.1. Determina à Universidade Federal de Lavras para tornar disponível no Sisac o ato de
desligamento do servidor Lucas de Carvalho Ferreira.
3. Setor responsável pela implementação:
Diretoria de Recursos Humanos
4. Providências adotadas:
O ato de desligamento do ex-servidor Lucas de Carvalho Ferreira já está devidamente
disponibilizado no Sisac.

14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e
pensão praticados no exercício
ATOS

QUANTIDADE

Admissão
Desligamento
Aposentadoria
Pensão

37
08
13
03

REGISTRADOS NO SISAC
Quantidade
35
08
11
03

A diferença entre o quantitativo de admissões, desligamentos, concessões de
aposentadorias e pensões praticados em 2008 e o registrado no SISAC é explicado pela Instrução
Normativa TCU nº 55 de 2007, que fixa em 60 (sessenta) dias o prazo para cadastro no SISAC de
todos os atos, a partir da publicação no DOU.
A Divisão de Legislação e Normas da Diretoria de Recursos Humanos é responsável
pelos controles de julgamento do Tribunal de Contas da União sobre os atos aqui referidos.

15. Dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi
dispensado
Não aplicável à Natureza Jurídica UJ.

16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos
2006

Descrição

Servidores Ativos do quadro
próprio em exercício na Unidade

Quantidade

2007
Despesa (R$)

Quantidade

2008
Despesa (R$)

Quantidade

Docentes

363

361

366

Técnicos

348

341

354

Total Ativos do quadro próprio

Despesa (R$)

711

50.700.996,15

702

52.349.853,99

720

61.027.062,60

711

50.700.996,15

702

52.349.853,99

720

61.027.062,60

Funcionários Contratados
CLT em exercício na UFLA
Total Pessoal

Obs: Quantidade – posição em 31/12/2008; Despesa – total incorrido no exercício.

2006

2007

2008

Descrição
Ocupantes de funções de confiança, sem vínculo
na UFLA

Descrição
Contratações temporárias (Lei 8.745/1993)

Quantidade

Despesa (R$)

Quantidade

Despesa (R$)

Quantidade

Despesa (R$)

1

28.560,66

1

31.049,60

1

33.888,29

2006

2007

2008

Quantidade

Despesa (R$)

Quantidade

Despesa (R$)

Quantidade

Despesa (R$)

5

193.709,13

4

108.683,17

6

99.969,02

2006

2007

2008

Descrição
Qtde

Despesa (R$)

Qtde

Despesa (R$)

Qtde

Despesa (R$)

142

1.885.043,65

142

2.072.090,23

142

2.171.547,44

75

415.912,75

79

1.091.415,13

81

1.266.261,29

59

437.828,06

227

168.797,03

Pessoal Terceirizado
Vigilância / Limpeza
Pessoal Terceirizado Apoio
Administrativo
Pessoal Terceirizado Outras
ativ (obras)
Estagiários*

30

95

Total Pessoal Terc +
247
Estagiários
*Estagiários sem remuneração

2.300.956,40

53

375

3.601.333,40

2006
Descrição

3.606.605,80

2007

Despesa
(R$)

Qtde

503

2008

Despesa
(R$)

Qtde

Despesa
(R$)

Qtde

Pessoal Requisitado em
exercício, com ônus
Pessoal Requisitado em
exercício, sem ônus
Total Pessoal Requisitado, em
exercício

2006

2007

2008

Descrição
Qtde Despesa (R$)
Pessoal Cedido pela Unidade,
com ônus (docente)
Pessoal Cedido pela Unidade,
com ônus (técnico)
Pessoal Cedido pela Unidade,
sem ônus
Total Pessoal cedido
pela Unidade

Qtde Despesa (R$) Qtde

Despesa (R$)

1

120.668,69

2

182.835,33

2

310.938,48

3

120.538,29

4

131.292,56

2

68.584,14

4

241.206,98

6

314.127,89

4

379.522,62

2008
Descrição
Qtde
Pessoal envolvido em ações
finalísticas da unidade
Pessoal envolvido em ações
de suporte da unidade

Despesa (R$)

535
641

Total Geral

1176

64.733.637,42

2008
Pessoal

Quantidade
Atual

Quantidade
Aprovada

Quantidade
Ideal

Docentes

366

22

366

1229

50

1617

Efetivo
Técnicos
Administração
Terceirizados
Vigilância
Limpeza
Temporários
Estagiários
Total Geral

Obs: Na relação da quantidade ideal, consideramos “zero” tec.terceirizados adm. se a necessidade de 580
técnicos efetivos fosse suprida.

17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como
relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da
gestão.

17.1. Desempenho Operacional
Desde 1994, quando a então Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL)
transformou-se de fato em Universidade Federal de Lavras, o crescimento não parou: a UFLA
experimentou um aumento significativo dos cursos de graduação e de pós-graduação, de novos
professores e estudantes, crescimento na geração e transferência de conhecimentos e
tecnologias, além do expressivo aumento na captação de recursos por meio dos projetos de
Pesquisa Científica. Até então, não existiam patentes, marcas, registro de cultivares ou softwares.
A partir de 2004, a UFLA obteve cerca de 60 novos registros. Infelizmente, desde 1990, verifica-se
uma redução do número de técnicos administrativos na UFLA. Na figura 1 mostra-se a evolução
desses segmentos desde 1990.
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Figura 1: Evolução do número de discentes, professores e involução no número de técnicos da UFLA. Número de discentes de 2009 considera somente primeiro
semestre.

A estrutura existente na Universidade não foi preparada para suportar o crescimento dos
últimos 15 anos, nem o crescimento planejado para os próximos anos: o sistema de rede elétrica,
de saneamento básico e estação de tratamento de esgoto; o abastecimento de água; o
gerenciamento de resíduos sólidos e de laboratórios; as vias de acesso ao campus e no campus;
os estacionamentos e os problemas de educação no trânsito, agravados com o crescente
aumento de automóveis, motocicletas e bicicletas, ainda não solucionados devido à falta de fontes
financiadoras que contemplem projetos dessa natureza pelos Órgãos de Governo.
Para agravar as questões relacionadas à infraestrutura nos próximos quatro anos,
somente o Programa REUNI implicará a duplicação do número de estudantes; aumento de
aproximadamente 65% do número de professores e de 53% de Técnicos Administrativos, além de
mais de 17.000 m2 de novas construções. No entanto, o aporte desse programa para as questões
estruturantes, como esgoto, energia, vias de acesso, urbanização são absolutamente
insuficientes.
Diante desta realidade, a Universidade, por meio da Reitoria e da Pró-Reitoria de
Planejamento e Gestão (PROPLAG), vem estruturando uma série de ações para solucionar esses
problemas, elaborando e negociando projetos nos diversos temas de infraestrutura básica e
meioambiente, dotando a UFLA de toda a estrutura necessária para corrigir as distorções atuais e
para sustentar o crescimento dos anos vindouros.
Para aumentar a eficiência da Universidade, houve investimento em

temas como

treinamento de servidores do setor de compras, alocação de novos servidores no setor de
compras, almoxarifado, patrimônio e contabilidade, o que propiciou um bom desempenho na
realização tempestiva de processos de licitação, que inclusive permitiram o empenho de verbas
que foram descentralizadas pela SESu e SPO somente no final do exercício de 2008.
Ações do Plano Ambiental e de Infraestrutura
Gerenciamento de Resíduos Químicos
Para o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa, a Ufla possui 164
laboratórios que geram diversos tipos de resíduos, entre eles, o químico. Com isso, torna-se
indispensável a implantação de um programa de gerenciamento de resíduos que contribua para
diminuir riscos, reduzir ou eliminar a insalubridade e periculosidade de vários locais do campus.
Essa ação será executada pela PROPLAG com o assessoramento do Departamento de
Química (DQI), estimulando, sob uma escala de prioridade, a prevenção da geração de resíduos,
o reaproveitamento através da reciclagem, recuperação ou reutilização do resíduo inevitavelmente
gerado, e a disposição adequada dos resíduos.
Visando a estimular mudanças nos hábitos das pessoas envolvidas (estudantes, técnicos
e professores), uma vez que os resíduos químicos gerados em laboratórios não são corretamente

descartados, haverá um treinamento que exigirá um trabalho de mobilização de toda a
comunidade acadêmica.
A Ufla está investindo neste programa: encontra-se em fase final de construção, ao lado
do Almoxarifado Central, uma estrutura física para gerenciamento de resíduos, em especial os de
laboratório, com unidades de entreposto, de tratamento e de armazenamento de vidros. Estão
sendo formuladas, também, normas a serem submetidas ao Conselho Universitário, com o
objetivo de estabelecer procedimentos de como devem ser tratados os resíduos e como as
pessoas que manuseiam tais resíduos devem proceder no trato dessa questão.
Resíduos Sólidos
Outra ação da universidade dentro desse programa é o investimento no tratamento de
resíduos sólidos (como carcaças de animais oriundos de pesquisa e defensivos agrícolas) e na
implantação do sistema de Coleta Seletiva de Lixo, em particular de orgânicos e de baterias,
previsto para o ano de 2009.
Sistema de Prevenção e Controle de Incêndios
Esse projeto é uma ação integrada da PROPLAG, que conta com a participação do
Departamento de Ciências Florestais - DCF, do Setor de Vigilância e do Setor de Transportes da
Universidade e consiste no estabelecimento de uma política de prevenção e controle de incêndio.
Brigada de incêndios - Uma ação primordial foi a implementação da brigada de
incêndios, composta por 36 membros entre vigilantes, estudantes, técnicos administrativos e
professores. O primeiro treinamento pelo Corpo de Bombeiros foi realizado de 25 de agosto a 5
de setembro de 2008.
Torre de observação - A PROPLAG buscará meios para viabilizar uma das
necessidades desse sistema, em médio prazo, que é construir uma torre de observação na UFLA
para maior proteção do entorno da instituição contra incêndios.
Prevenção de incêndios - Outra ação importante foi a reconstrução de aceiros e roçada
do material combustível (capim) em áreas detectadas como de maior risco (entorno a locais de
difícil acesso). Para isso, a ação contou com o apoio fundamental do Instituto Estadual de
Florestas - IEF, para a aquisição de materiais e equipamentos, incluindo trator, churumeira,
abafadores, retroescavadeira, entre outros.
Proteção de Nascente e Matas Ciliares
Trata-se de uma proposta de recuperação da vegetação nativa nas Áreas de
Preservação Permanente (APP) e em outras áreas consideradas importantes do ponto de vista
ambiental, como áreas no entorno das nascentes, áreas com vegetação nativa degradadas, entre
outras.

O projeto apresenta a caracterização das áreas e as recomendações técnicas para a
recomposição dos ecossistemas com diferentes modelos de revegetação, adequados para
diferentes condições atuais de cada área. Propõe ainda o monitoramento do desenvolvimento da
vegetação ao longo do tempo, com avaliações periódicas de diferentes indicadores de
recuperação. Parte dos dados já foi levantada em 2008 e continuarão no ano de 2009.
Como pode ser visto na foto aérea abaixo, foram identificadas e delimitadas as APPs no
entorno de nascentes e cursos d’água e outras áreas importantes para a conservação dos
ecossistemas locais para serem cercadas. Serão 24 Km de cerca, custeadas pelo IEF.

Saneamento Básico e Estação de Tratamento de Esgoto
Esse projeto tem importância vital na sustentação do crescimento da UFLA em
observância àquilo que ensinamos sobre o trato correto do ambiente. Além desse fato, implicará a
economia de pelo menos R$ 2.000.000,00 anuais por não utilizarmos o esgoto ainda a ser
construído pela Copasa. Além disso, esse projeto possibilitará que a estação de tratamento de
efluentes líquidos na própria UFLA sirva de apoio aos cursos que atuam na área ambiental, seja
na graduação ou na pós-graduação.
Hoje a UFLA consome, em termos de água tratada (potável), o equivalente a 400 m3/dia,
gerando um volume de esgoto em torno de 300 m3/dia (taxa de retorno de 80%). Com a expansão
da Universidade nos próximos quatro anos, o número de estudantes será duplicado e a
quantidade de esgoto gerado deverá ser de 600 m3/dia. A UFLA possui 108 laboratórios cujos
resíduos são lançados em sumidouros (fossas negras), o que não é ambientalmente correto. Esse
sistema de lançamento dos esgotos ocorre por meio de 126 sumidouros construídos junto às

unidades prediais, o que pode, em um futuro próximo, comprometer nascentes, córregos e, ainda,
as águas responsáveis pelo suprimento da estação de tratamento de água da UFLA.
É necessário que seja construído, com urgência, um sistema de tratamento de efluentes
para tratar adequadamente os esgotos sanitários e ainda criar uma infraestrutura capaz de fazer a
gestão dos esgotos químicos laboratoriais. Parte dos recursos desse projeto já foi captada em
2008 e seguirá sua execução no ano de 2009.
Estratégia garantirá abastecimento de água
O abastecimento da Estação de Tratamento de Água na Universidade é proveniente de
represas construídas nas divisas da UFLA, com grande volume de armazenamento. Diante disso,
as mudanças climáticas são uma preocupação para a administração central, podendo, a qualquer
momento, haver uma queda exagerada do volume de água das represas, trazendo sérias
consequências para a Universidade como a escassez de água tratada. Sendo assim, a estratégia
adotada será a ligação da UFLA com a Copasa, o que garantirá o abastecimento de água nesses
períodos críticos, se por ventura ocorrerem.
Novas redes – Com a construção de duas novas avenidas no campus, serão
necessárias novas redes de distribuição para abastecer os prédios a serem construídos no
entorno das avenidas, que incluem laboratórios, banheiros e salas de aula.
Banheiros – Para evitar desperdício de água, serão instalados aparelhos hidráulicoautomáticos nos banheiros da instituição, devido à grande concentração de torneiras de lavatórios
e válvulas de mictórios que eventualmente podem ser esquecidas abertas pelos usuários.
Destiladores – Os destiladores de água são em grande número na Ufla e há
necessidade de água tratada. Segundo estudos realizados pelo Laboratório de Água do
Departamento de Engenharia (DEG), foi constatado que, para produzir 1 litro de água destilada,
gastam-se, em média, 300 litros de água tratada, que no momento, não é reaproveitada para
consumo em mais de 95% dos laboratórios. Levando em consideração o volume de água
destilada produzida pelos laboratórios da instituição por dia, desperdiça-se cerca de 1/4 do
volume total de água tratada na Ufla. Para evitar esse desperdício, serão adquiridos conjuntos
moto- bomba a serem instalados próximo a cada Laboratório, visando ao reaproveitamento dessa
água (recirculando-a e lançando-a no reservatório superior de água tratada de cada prédio), o que
eliminará o desperdício na produção de água destilada na Universidade
Irrigação – Atualmente, as irrigações dos jardins do campus são realizadas com água
tratada, o que no período de seca representam 25% da água tratada no campus. Para evitar o
desperdício constatado nessa ação, serão utilizadas as águas de açudes e de cisternas.

Novas avenidas, estacionamentos e ciclovias

Problemas no trânsito, como a falta de ciclovias e de estacionamentos, tornaram-se
motivos de preocupação de toda a comunidade universitária. De acordo com levantamentos
realizados na Universidade, atualmente, entre idas e vindas, há uma movimentação de cerca de
25.000 pessoas diariamente no campus. Em três anos e meio, esse movimento duplicará com a
criação dos novos cursos de graduação, de pós-graduação e com a contratação de novos
servidores.
A estratégia, então, será a construção de novas avenidas, que servirão de base para as
novas edificações da Instituição, bem como a abertura de saídas alternativas que permitirão uma
distribuição mais adequada de veículos no campus e em seu entorno.
Entre os projetos para a melhoria do trânsito na universidade, destacam-se a realização
de campanhas educativas permanentes; construção de 15 novos estacionamentos, entre outubro
de 2008 e março de 2009; construção de dois grandes estacionamentos em 2009 envolvendo a
área central atrás da biblioteca; captação de recursos para a abertura de vias laterais à avenida
central e a duplicação da pista de acesso à Ufla, além da construção de uma segunda rota de
entrada e saída da Universidade, já que o impacto na cidade de Lavras com grandes
engarrafamentos tem sido uma constante, principalmente nos horários de pico.
As novas avenidas laterais, com 3.800 metros de extensão, terão mão-dupla, com duas
pistas de 7 metros, canteiro central separando-as assim como lateralmente, arborização, ciclovias
e calçadas. Serão construídas, ainda, redes de esgoto, de águas pluviais e sistema de iluminação,
para posterior pavimentação asfáltica das mesmas. Esta ação impulsiona a Ufla para o futuro,
corrigindo uma série de problemas estruturais existentes atualmente. Recursos captados em 2008
foram empregados nas licitações para vários itens desse projeto das novas avenidas, que terá
sua execução física no ano de 2009.
Bosques de Convivência
A universidade é rica em espaços que podem ser transformados em locais de
convivência, por se encontrar em meio a árvores, gramados e locais naturais. Esse projeto
consiste em estruturar, no eixo central da Universidade, bosques com espécies nativas, bancos e
pequenas mesas no entorno dos prédios para uma melhor utilização desses espaços para estudo,
convivência, lazer.
Construções Ecologicamente Corretas
As construções ecologicamente corretas têm ganhado espaço em todo o mundo e a
maioria dos arquitetos e engenheiros tem trabalhado para que suas obras não agridam ao meio
ambiente e que, simultaneamente, possam utilizar os recursos naturais para complementarem a
estrutura das construções.
Estamos adotando um cuidado especial em construir salas de aula que levem em
consideração aspectos como maior iluminação natural, maior ventilação natural, construções e

coleta de águas pluviais em cisternas para fins de irrigação dos jardins daquela área. Esse novo
método já foi utilizado em praticamente todas as obras da instituição executadas em 2008.
Sistema de Energia
Após 37 anos de funcionamento, o Sistema de Energia da Ufla necessita de um
redimensionamento, em face do constante crescimento da Universidade. Segundo estudos
realizados para este projeto, torna-se necessária a troca imediata dessa rede, visto que se
encontra em seu limite de capacidade. Por isso, as constantes quedas de energia ocasionam
prejuízos no desenvolvimento de pesquisas, colocando as análises realizadas em risco ou até
mesmo causando danos irrecuperáveis.
Investir na melhoria da infraestrutura de energia é possibilitar um avanço para a
universidade na utilização de equipamentos de pesquisa de última geração, que venham gerar
conhecimento, formação, qualificação e fixação de recursos humanos, sem a preocupação com
as perdas e danos causados pelas quedas de energia elétrica. Investimentos no sistema de
iluminação possibilitam também um melhor funcionamento da UFLA no período noturno. Vamos
criar condições para que equipamentos de última geração não sejam inutilizados por falta de
infraestrutura em energia; reduzir perdas de aparelhos usados em laboratórios e demais
instalações no campus; buscar reduzir a conta de energia, como já temos conseguido através do
sistema de eficiência em energia implantado pela PROPLAG; assim como renegociação com a
CEMIG, feita no início de 2008. Também a implantação de medidores de energia em cada prédio
da UFLA possibilitará melhorar ainda mais a gestão no consumo de energia elétrica. Serão
também implantados geradores para que não haja riscos às pesquisas dos laboratórios e na rede
internet (parte dos geradores já implantada em 2008), além de se estabelecer maior segurança em
instalações estratégicas como prédio da administração central, biblioteca central, hospital
veterinário e outros. Também será melhorada de forma substancial a iluminação noturna.
Acesso à internet em todo campus da UFLA
Com recursos captados em 2008, foi construído um sistema remoto de acesso à internet
em todo o campus da UFLA através de rede sem fio (wireless), com previsão de funcionamento
para março de 2009. Dessa forma, todos os setores da UFLA terão desse apoio logístico, o que
corrige distorções naqueles locais onde a rede com cabeamento ainda esteja construída ou
disponibilizada. De forma complementar, qualquer pessoa que esteja frequentando o campus da
UFLA e que tenha computador portátil poderá acessar internet de qualquer local do campus.
Proteção de todo entorno da UFLA
Foi elaborado projeto para refazer toda cerca do entorno da UFLA. Esse entorno tem
aproximadamente 13 km. Nas áreas em que há comunidades externas nas áreas limítrofes a da
universidade as cercas serão com postes de concreto, tela e na fração superior arame. Já nas

demais áreas serão construídas cercas com postes de concreto e fios de arame para permitir o
deslocamento da fauna selvagem. Pela apresentação desse projeto ao MEC recursos
suplementares ao orçamento da universidade foram captados e o encerramento dessa obra se
dará em 2009.
Melhoria da Estrutura de apoio estudantil
Foram identificados no alojamento estudantil problemas graves, o que propiciou uma
reforma na qual foram trocadas toda a rede de água tratada, toda rede de esgoto, toda rede
elétrica, reconstruídos os banheiros, retirada minúscula cozinha instalada na área dos banheiros e
construída decente cozinha tipo americana, efetuada pintura interna e externa do prédio, colocado
um sistema de aquecimento de água através de energia solar, entre outras melhorias.
Foram ainda reestruturadas duas quadras poliesportivas e uma quadra de areia, que
estavam impróprias para uso. Além disso, foi licitada a cobertura de uma dessas quadras, o que
aumentará seu uso por parte da comunidade estudantil.
Está sendo construído novo restaurante universitário na área central do campus, com área
de 2780 metros quadrados, apto a propiciar que os estudantes da UFLA e outros membros da
comunidade universitária possam ser atendidos. Nessa mesma linha, foi revitalizado e ampliado o
espaço da cantina central, com triplicação de sua área de convivência, ajardinamento e
construção de novos banheiros para atender ao publico que ali frequenta.
Foram ainda reformados o centro odontológico e o laboratório de análises clínicas,
dotando-os de padrões sanitários exigidos pela vigilância sanitária, com impacto direto na vida da
comunidade acadêmica da UFLA, em especial estudantes e técnicos administrativos.
Eficiência e Qualidade no trabalho
Com a escassez de técnicos administrativos na instituição, agravada ainda por processo
licitatório de 2006 e ainda em execução na UFLA com cargos não extintos, foi necessário um
esforço ainda maior da administração da Universidade no sentido de mudar a postura filosófica
para com os escassos recursos que temos não comprometer de maneira alguma as ações de
ensino, pesquisa e extensão da Universidade.
Com a recomendação da CGU de não renovação do contrato, que contava com 78
pessoas, com a deficiência de pessoal no atendimento às atividades de ensino (principalmente),
de pesquisa e de extensão, buscou-se na nova licitação, que está em curso apoiar as atividades
laboratoriais, as atividades de campo, as atividades de apoio à infraestrutura de apoio às diversas
ações da Universidade ao invés de fortalecer o sistema de atendimento e apoio às secretarias dos
diversos setores da UFLA. Para que fosse possível fazer uma transição responsável, foi
estruturado e acordado com todos os setores da Universidade, a partir de exaustivas reuniões, a
redução gradativa desse contingente de pessoas entre os meses de dezembro de 2008 e junho
de 2009 (apresentado em seções anteriores). Dessa forma, pode-se construir uma nova forma de

administrar baseada em índices, como, por exemplo, o estabelecido para a secretaria de
graduação. Essa foi reunida num único local para atender a todos os cursos na proporção de uma
secretaria a cada 750 alunos.

18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins
18.1. Indicadores de Gestão
I - COMPONENTES
Despesas correntes da
Universidade (conta
3300000)
65% Despesas Correntes
do Hospital Universitário
Aposentadorias e reforma
(conta 3319001)
Pensões (conta 3319003)
Sentenças judiciais (conta
319091)
Despesas com pessoal
cedido (docente)
Despesas com pessoal
cedido (técn. administ.)
Despesas com
afastamento
país/exterior(docente)
Despesas com
afastamento
país/exterior(técn. admin.)
Custo corrente
Número de alunos de
graduação matriculados 1º
sem.
Número de alunos de
graduação matriculados 2º
sem.
Número de alunos de
graduação (Ag) (média
dos 2 semestres)
Número de ingressantes
no ano da análise – 1º
sem.
Número de ingressantes
no ano da análise – 2º
sem.
Número de ingressantes
no ano da análise – total
(Ni)
Número de ingressantes
no ano de início do curso
(Ni a)
Número de diplomados –
1º sem.
Número de diplomados –
2º sem.

2004

2005

2006

2007

2008

61.814.568,97 63.805.334,98 82.499.810,74 90.745.926,83 108.075.971,2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.060.249,18

10.012.555,98 11.326.953,72 11.514.929,92 13.053.092,91

1.930.437,67

2.734.547,02

3.064.669,61

3.334.812,55

3.649.106,42

1.048.310,41

988.560,56

937.229,16

973.129,66

949.518,88

74.213,22

0,00

0,00

60.912,35

149.381,10

98.826,39

139.810,85

0,00

0,00

0,00

1.671.178,62

76.154,42

120.668,69

121.922,98

161.557,40

90.695,78

0,00

120.538,29

131.292,56

68.584,14

47.840.657,70 49.853.706,15 66.929.751,27 74.608.926,81 90.044.730,36
2.597

2.706

2.858

3.611,00

2.703

2.754

3.007

3.454,00

2.841,00

2.650,00

2.730,00

2932,50

3.532,50

355

330

328

463

418

364

324

342

442

520

719

654

670

905

938

460

494

567

673

683

201

163

137

193

183

224

225

239

270

308

I - COMPONENTES
Número de diplomados
– total (Ndi)
Número de alunos
equivalentes de
graduação (AgE)
Número de alunos de
graduação tempo integral
(AgTI)
Número de alunos de
residência tempo integral
(ArTI)
Número de alunos de pósgraduação (Apg)
Número de alunos de pósgraduação tempo integral
(ApgTI)
Soma da conceituação
CAPES para Mestrado
Soma da conceituação
CAPES para Doutorado
Número de cursos de
Mestrado
Número de cursos de
Doutorado
Número de docentes 20h
– efetivos
Número de docentes 20h
– substitutos/visitantes
Número de docentes 20h
– afastados
integralm.p/capac. e
cedidos
Número total de
docentes 20h em
exercício
Número de docentes 40h
– efetivos
Número de docentes 40h
– subst.
Número de docentes 40h
– afastados
integralm.p/capac. e
cedidos
Número total de
docentes 40h em
exercício
Número de docentes DE –
efetivos
Número de docentes DE –
substit.
Número de docentes DE –
afastados integralm.
p/capac. e cedidos
Número total de
docentes DE em
exercício
Número de professores
(ponderado)
Número de docentes
doutores – efetivos

2004

2005

2006

2007

2008

425

388

376

463

491

5.820,38

5.432,97

5.143,84

6.342,19

6.783,45

2.488,08

2.283,22

2.195,78

2.836,81

2.919,08

0

0

0

0

0

994

1.075

1.151

1.107

1238

1.988,00

2.150,00

2.302,00

2.214,00

2.476,00

67

67

74

79

80

56

56

64

65

65

15

15

17

19

19

12

12

14

15

15

1

2

1

1

1

14

7

3

1

1

0

0

0

0

0

15

9

4

2

2

0

0

0

0

0

6

3

2

4

5

0

0

0

0

0

6

3

2

4

5

304

296

362

360

365

0

0

0

0

0

34

27

21

17

15

270

269

341

343

350

283,5

276,5

345

348

356

232

246

288

298

308

I - COMPONENTES
Número de docentes
doutores – substit.
Número de docentes
doutores – afastados
Número de doutores em
exerc.
Número de docentes
mestres – efetivos
Número de docentes
mestres – substit.
Número de docentes
mestres – afastados
Número de mestres em
exerc.
Número de docentes com
especialização – efetivos
Número de docentes c/
especial. – substit.
Número de docentes
c/especialização –
afastados
Número de professores
com especialização em
exerc.
Número de docentes
graduados – efetivos
Número de docentes
graduados – substit.
Número de docentes
graduados – afastados
Número de professores
com graduação em
exerc.
Número de
professores/titulação
ponderado
Número de funcionários
20h – efetivos
Número de funcionários
20h – contrato temporário/
terceirizados
Número de funcionários
20h – afastados
Número de func. 20h em
exerc.
Número de funcionários
30h – efetivos
Número de funcionários
30h – contrato temporário/
terceirizados
Número de funcionários
30h – afastados
Número de func. 30h em
exerc.
Número de funcionários
40h – efetivos
Número de funcionários
40h – contrato temporário/
terceirizado

2004

2005

2006

2007

2008

0

0

2

3

2

3

2

4

7

7

229

244

286

294

303

77

45

69

57

54

0

6

1

1

1

30

25

17

9

8

47

26

53

49

47

6

4

4

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

4

4

3

3

10

3

2

2

1

0

4

2

1

3

1

0

0

0

0

9

7

4

3

4

1.307,00

1.313,00

1.601,00

1.626,00

1.666,00

1

0

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

1

2

2

2

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

4

1

351

348

344

335

352

159

175

217

280

450

I - COMPONENTES
Número de funcionários
40h – afastados e cedidos
Número de func. 40h em
exerc.
Número total de
funcionários (ponderado)

2004

2005

2006

2007

2008

4

6

4

4

2

506

517

557

611

800

508,00

518,50

559,50

615,00

801,25

Curso

Duração padrão

Administração
Agronomia
Ciências Biológicas
Ciências da Computação
Engenharia Agrícola
Engenharia Alimentos
Engenharia Florestal
Medicina Veterinária
Química
Zootecnia
Matemática
Educação Física
Sistemas de Informação
Educação Física e Esporte
Física

Fator de Retenção
4
5
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
4

II – INDICADORES

0,12
0,05
0,125
0,1325
0,082
0,082
0,082
0,065
0,1325
0,065
0,1325
0,066
0,1325
0,066
0,1325

2004

I - Custo corrente/Aluno Equivalente

Peso

2005

2006

1
2
2
1,5
2
2
2
4,5
2
4,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2

2007

2008

6.126,84 6.574,43 8.988,88 8.719,88 9.724,63

2 - Aluno tempo integral/Professor

15,79

16,03

13,04

14,51

15,15

3 - Aluno tempo integral/Funcionário

8,81

8,55

8,04

8,21

6,73

4 - Funcionário/Professor

1,79

1,88

1,62

1,77

2,25

5 - Grau de Participação estudantil

0,88

0,86

0,80

0,97

0,83

6 - Grau de envolvimento c/pós-graduação

0,26

0,29

0,30

0,27

0,26

7 - Conceito CAPES/MEC p/pós-grad.

4,56

4,56

4,45

4,24

4,26

8 - Índice de qualificação do corpo docente - IQCD

4,49

4,67

4,61

4,66

4,67

92,39%

78,54%

66,31%

68,80%

71,89%

9 - Taxa de sucesso na graduação
•
•

A duração do curso usada foi a padrão indicada na tabela SESu e não a real
IQCD - considerado somente afastamento integral

I − Custo Corrente/Aluno Equivalente 
→

Custo Corrente
AGE + APGTI + ARTI

90.044.730,36
I −Custo Corrente/Aluno Equivalente 
→
= 9.724,63
6.783,45 + 2.476,00 + 0

O custo corrente por aluno tem sido preocupação constante da UFLA, que tem como
meta sua redução, desde que seja mantida a qualidade do ensino. Contudo, quando são
considerados os cursos de graduação ofertados, na sua quase totalidade voltados às Ciências
Agrárias e Biológicas, o custo por aluno pode ser considerado relativamente baixo, pois essas
áreas do conhecimento têm elevado custo de manutenção, em função da complexidade exigida,
como: extensa área de campo com cultivo de espécies vegetais e criação de animais, casas de
vegetação com ambiente controlado, laboratórios para aulas práticas, hospitais veterinários,
estruturas especialmente mantidas para criação de animais, dentre outras. O valor calculado na
UFLA manteve uma média histórica entre R$ 5,5 mil e R$ 7 mil até o ano de 2005, elevando-se
para cerca de R$ 8 mil nos anos de 2006 e 2007 e, em 2008, para R$ 9 mil em função da recente
expansão na oferta de vagas e de novos cursos de graduação (diurnos e noturnos) e de
programas de pós-graduação (mestrados e doutorados), que impactaram diretamente os custos
de manutenção da Instituição e os investimentos em infraestrutura física e equipamentos, sem o
efetivo ingresso do número total de estudantes por curso, o que se dará gradativamente nos
próximos anos, à medida que os processos seletivos sejam realizados. Apenas a título de
exemplo, nos últimos anos foram criados três novos cursos de graduação diurnos (Ciências
Biológicas, Engenharia de Alimentos e Licenciatura em Química), que tiveram suas primeiras
turmas de formandos a partir de 2007/2008 e três cursos noturnos (Licenciatura em Educação
Física, Licenciatura em Matemática e Sistemas de Informação), que iniciaram suas turmas a partir
de 2007. Em 2008 foram criados os cursos noturnos de Educação Física e Esporte e o curso de
Física que iniciaram suas turmas a partir de 2008. Essas adequações aos novos
cursos/programas foram feitas sem que a Instituição elevasse significativamente seu custeio,
graças ao remanejamento interno de recursos entre os elementos de custeio, priorizando-se
aqueles relacionados à expansão; o maior impacto na momentânea elevação do custo corrente
por aluno em 2006 deveu-se principalmente às despesas com pessoal, em razão da contratação
de docentes e da implantação do Plano de Carreira dos Servidores Técnico-administrativos (pelo
Governo Federal).

II − AlunoTempo Integral/Professor Equivalente 
→

II − AlunoTempo Integral/Prof. Equivalente 
→

AGTI + APGTI + ARTI
Nº Professres Equivalentes

2.919,08 + 2.476,00 + 0
= 15,15
356

A relação aluno/professor tem se mantido entre 13 e 16, aproximadamente, que é
considerada uma média boa, em razão da natureza dos cursos e programas ofertados, que
exigem turmas (particularmente para as aulas práticas) de tamanho reduzido, para que a
qualidade do ensino seja assegurada. Deve-se considerar ainda o envolvimento dos docentes da

UFLA em atividades de pesquisa (projetos executados e produção científica), orientação de
estudantes (graduação, mestrado e doutorado) e de extensão universitária (principalmente a
coordenação e o envolvimento em ações/eventos de transferência de tecnologia na área do
Agronegócio), além do envolvimento em ações de extensão e de prestação de serviços em Lavras
e toda região de influência da Universidade (com destaque para as regiões sul e oeste de Minas
Gerais).

III −AlunoTempo Integral/Func. Equivalente 
→

AGTI + APGTI + ARTI
Nº Funcionários Equivalentes

2.919,08 + 2.476,00 + 0
III −AlunoTempo Integral/Func. Equivalente 
→
= 6,73
801,25

A relação aluno/funcionário em anos anteriores situou-se entre 8 e 9 aproximadamente,
baixando para 6,73 em 2008. Deve-se considerar que a Instituição conta com apenas 352
servidores técnico-administrativos do quadro permanente (um dos menores, senão o menor, entre
todas as IFES, quando os demais indicadores são relativizados); cerca de 450 outros funcionários
são terceirizados (via processos de licitação), em razão desse reduzido quadro de técnicos
administrativos e do aumento de obras no campus pela expansão. Outro agravante é a natureza
das atividades executadas pelos servidores técnico-administrativos, que exigem elevado grau de
especialização, além das atividades rotineiras comuns à maioria das IFES. Pela especialização da
UFLA é grande o número de laboratórios, casas-de-vegetação, estruturas de criação/manutenção
de animais e de campos experimentais. A atual 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 boa parte dos escassos recursos financeiros de OCC.

IV − Func. Equivalente/Professor Equivalente 
→

Nº Funcionários Equivalentes
Nº Professres Equivalentes

IV − Funcionário Equivalente/Professor Equivalente 
→

801,25
= 2,25
356

A relação funcionário/professor tem uma média pouco superior a 1,5 nos anos anteriores
e, em 2008, elevou-se para 2,25 em função do aumento de funcionários terceirizados e ainda
assim é considerada baixa. Para IFES com as particularidades e com 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 situa-se entre 2,5 e
3.

V −Grau de Participação Estudantil( GPE ) 
→

AGTI
AG

2.919,08
V −Grau de Participação Estudantil ( GPE ) 
→
= 0,83
3532,50

Esse indicador tem-se mantido entre 0,80 e 0,95, aproximadamente e é considerado
elevado, demonstrando a efetiva utilização da capacidade instalada na Instituição pelos
estudantes de graduação, que são na sua quase totalidade, em tempo integral. É preocupação da
atual gestão a otimização do uso de toda infraestrutura física instalada na Universidade pelos
estudantes de graduação, permitindo com isso maior eficiência na sua integralização curricular,
além do envolvimento em atividades diversas (todas consideradas válidas como atividades
acadêmicas, computadas em seu histórico escolar e voltadas ao ensino-pesquisa-extensão),
graças à recente flexibilização curricular implementada pela UFLA.

VI − Grau de Envolvimento c / Pós − graduação (GEPG ) 
→

APG
AG + APG

1.238
VI −Grau de Envolvim. c / Pós − graduação (GEPG ) 
→
= 0,26
3.532,50 +1.238

O grau de envolvimento com a pós-graduação tem-se mantido de 0,26 a 0,30 e é
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, mas também desenvolver importantes linhas de
pesquisa que possibilite a geração de conhecimentos e de tecnologias que têm contribuído
significativamente para a maior competitividade do Brasil no cenário mundial de produção e
exportação de alimentos de origem animal e vegetal. Esse percentual permite à UFLA sua
projeção 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, pelo envolvimento em projetos de pesquisa que contam com a participação de
mestrandos e de doutorandos em diferentes áreas do conhecimento. Trata-se de uma sinergia
que tem contribuído para a sustentação e melhoria da qualidade do ensino de graduação na
UFLA.

∑

Conceitode todos os programas
VII −Conceito CAPES / MEC p / a Pós − graduação 
→
N º de programas de pós − graduação

145
VII − Conceito CAPES / MEC p / a Pós − graduação 
→
= 4,26
34

A média obtida tem se mantido acima de 4,0, indicando, em geral, o conceito “Bom” para
os cursos de pós-graduação. No entanto, observa-se que a UFLA oferta 5 cursos com nota 5,0,
considerados de excelente qualidade pela avaliação da CAPES. A pequena redução de dois
décimos de 2007 em relação a 2006 se deve à implantação de dois novos programas que foram
aprovados pela CAPES com conceitos 3 e 4. Os novos programas entraram em atividade, com
fluxo normal de alunos e observa-se uma tendência de melhoria de desempenho que poderá
repercutir na próxima avaliação trienal que ocorrerá em 2009.

(5D + 3M + 2E + G )
VIII −Índice de Qualificação do Corpo Docente ( IQCD) 
→
(D + M + E + G )
VIII − Índice de Qualificação do Corpo Docente ( IQCD) 
→

((5 × 303) + (3 × 47) + ( 2 × 3) + 4)
= 4,67
(303 + 47 + 3 + 4)

O índice de 4,67 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.

IX − Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 
→

IX − Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 
→

Nº diplomados(NDI)
N º Total de alunos ingressantes

491
= 71,89%
683

Reflete o baixo índice de evasão e de retenção dos alunos na UFLA. A diminuição desse
índice nos anos de 2005, 2006 é decorrente da criação de novos cursos, que resultou no aumento
do número de estudantes ainda em períodos iniciais, não refletindo positivamente no número de
diplomados. Apenas

a título de exemplo, os cursos de graduação em Ciências Biológicas,

Licenciatura em Química e Engenharia de Alimentos teve seus primeiros concluintes em 2007,
onde houve pequena recuperação da taxa de sucesso na graduação.

Responsável pelo cálculo: PROPLAG – Cláudia de Fátima Dias Pontello

18.2. Quadro detalhado dos contratos de terceirização de serviços, informando valor, tipo de serviço prestado e quantidade de
pessoas envolvidas.

Quadro detalhado dos contratos de terceirização de serviços em 2008
Nº
Contrato

Empresa Contratada

CNPJ

Objeto

046/2005

SERVI-SAN LTDA.

06.855.175/0
001-67

015/2006

SERVI-SAN
VIGILÂNCIA
E TRANSPORTE DE
VALORES SA.

12.066.015/0
009-99

038/2006

ZL AMBIENTAL LTDA

04.275.196/0
001-88

017/2007

ZL AMBIENTAL LTDA

04.275.196/0
001-88

Contratação de empresa fornecedora de mão-de-obra de serviços de
limpeza e conservação de prédios, áreas e outros bens da UFLA.
Prestação de serviços de proteção integrada de bens patrimoniais e das
pessoas que venham a frequentar as instalações da UFLA, com
fornecimento de mão-de-obra de vigilância desarmada, materiais e
equipamentos necessários ao desempenho das atividades afins
Fornecimento de mão-de-obra de serviços de apoio administrativo, para
manutenção de funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão
Fornecimento de mão-de-obra de apoio à manutenção das instalações
físicas (reforma, adaptação e ampliação) de ensino, pesquisa, extensão
e desenvolvimento institucional.

025/2007

ADCON
ADMINISTRAÇÃO
E CONSER-VAÇÃO
LTDA

04.552.404/0
001-49

004/2008

NOWA
CONSTRUTORA
SERVIÇOS LTDA

087/2008

ADCON
ADMINISTRAÇÃO
E CONSER- VAÇÃO
LTDA

Qtde.

TA

Valor (R$)

120

TA 4

1.472.980,32

22

TA 3

670.578,72

88

TA 4

1.328.807,04

59

TA 2

865.516,20

Fornecimento de mão-de-obra para prestação de serviços relacionados
aos Processos Seletivos da UFLA.

4

TA 2

108.006,08

03.927.256/0
001-37

Fornecimento de pessoal na área da construção civil pela contratada
para a ampliação do Departamento de Ciência dos Alimentos e
construção do Novo restaurante.

160

TA 1

1.012.566,37

04.552.404/0
001-49

Contratação de empresa, com vistas à execução de construção civil,
concernente ao término do novo Restaurante Universitário, à ampliação
dos departamentos de ciência dos Alimentos, de Biologia e de
Administração e Economia.

170

2.399.000,00

18.3. Quadro detalhado dos recursos humanos à disposição da IFES, informando a quantidade de pessoal terceirizado,
temporários e efetivos, e demonstrando a relação entre a lotação atual, a aprovada (se for o caso) e a ideal.

2006

Descrição

Servidores Ativos do quadro
próprio em exercício na Unidade

Quantidade

2007
Despesa (R$)

Quantidade

2008
Despesa (R$)

Quantidade

Docentes

363

361

366

Técnicos

348

341

354

Total Ativos do quadro próprio

Despesa (R$)

711

50.700.996,15

702

52.349.853,99

720

61.027.062,60

711

50.700.996,15

702

52.349.853,99

720

61.027.062,60

Funcionários Contratados
CLT em exercício na UFLA
Total Pessoal

Obs: Quantidade – posição em 31/12/2008; Despesa – total incorrido no exercício.

2006

2007

2008

Descrição
Ocupantes de funções de confiança, sem vínculo
na UFLA

Descrição
Contratações temporárias (Lei 8.745/1993)

Quantidade

Despesa (R$)

Quantidade

Despesa (R$)

Quantidade

Despesa (R$)

1

28.560,66

1

31.049,60

1

33.888,29

2006

2007

2008

Quantidade

Despesa (R$)

Quantidade

Despesa (R$)

Quantidade

Despesa (R$)

5

193.709,13

4

108.683,17

6

99.969,02

Descrição

2006

2007

2008

Qtde

Despesa (R$)

Qtde

Despesa (R$)

Qtde

Despesa (R$)

Pessoal Terceirizado Vigilância / Limpeza

142

1.885.043,65

142

2.072.090,23

142

2.171.547,44

Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo

75

415.912,75

79

1.091.415,13

81

1.266.261,29

59

437.828,06

227

168.797,03

Pessoal Terceirizado Outras ativ (obras)
Estagiários*

30

Total Pessoal Terc + Estagiários

247

95
2.300.956,40

375

53
3.601.333,40

503

3.606.605,80

*Estagiários sem remuneração
2006

2007

2008

Descrição
Qtde

Despesa (R$)

Qtde

Despesa (R$)

Qtde

Despesa (R$)

Pessoal Requisitado em exercício, com ônus
Pessoal Requisitado em exercício, sem ônus
Total Pessoal Requisitado, em exercício

2006

2007

2008

Descrição
Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus
(docente)
Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus
(técnico)

Qtde

Despesa (R$)

Qtde

Despesa (R$)

Qtde

Despesa (R$)

1

120.668,69

2

182.835,33

2

310.938,48

3

120.538,29

4

131.292,56

2

68.584,14

4

241.206,98

6

314.127,89

4

379.522,62

Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus
Total Pessoal cedido
pela Unidade

2008
Descrição
Quantidade
Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade

535

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade

641

Total Geral

1176

Despesa (R$)

64.733.637,42

2008
Pessoal

Quantidade
Atual

Quantidade
Aprovada

Quantidade
Ideal

Docentes

366

22

366

Técnicos

354

28

580

Administração

81

0

Obras

227

387

Vigilância

22

32

Limpeza

120

180

Temporários

6

0

Estagiários

53

60

Total Geral

1229

Efetivo

Terceirizados

50

Obs: Na relação da quantidade ideal, consideramos “zero” tec.terceirizados adm. se a necessidade de 580 técnicos efetivos fosse suprida.
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18.4. Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994, discriminando o número do
contrato ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e, ainda, os recursos financeiros, materiais e humanos pertencentes à
IFES envolvidos em cada projeto

18.4.1 Relação de projetos administrados pela FUNDECC em 2008

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
Fapemig
EDT-2404/05
Fapemig
EDT-2414/05

Objeto
Efeito da aplicação de silício na indução de
resistência ao pulgão mysus persicae e a
interação com seus parasitóides em cultivo de
batata inglesa no sistema orgânico.
Aproveitamento de resíduos oriundos de
processamento de frutas e melhoria da qualidade
de produtos artesanais com vistas ao
fortalecimento da agricultura familiar.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 54.839,37

27/10/2005 a
26/10/2008

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Jair Campos de
Moraes/DEN

R$ 151.183,50

09/11/2005 a
08/11/2008

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Soraia Vilela Borges/
DAC

R$ 119.114,04

27/10/2005 a
26/10/2008

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônia dos Reis
Figueira/DFP

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Raimundo Vicente
de Sousa/DMV

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Paulo Borges
Rodrigues/DZO

Fapemig
EDT-2415/05

Seleção de medidas de manejo integrado para o
controle de vetores virais na cultura da batata.

Fapemig
CAG-1593/05

Avaliação in vitro e in vivo da imunopatologia da
demodicose canina e da ação
imunofarmacológica do amitraz em cães.

R$ 48.174,00

Fapemig
CAG-1673/05

Efeito da peletização na termoestabilidade de
enzimas e vitaminas sobre o desempenho e
digestibilidade de nutrientes para frangos de
corte.

R$ 36.424,50

12/11/2005 a
11/11/2007 –
prorrogado
10/11/08 a
11/05/09
11/11/2005 a
10/11/2007 –
prorrogado até
10/11/08

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Número do
Contrato

Objeto

Fapemig
CAG-1810/05

Desenvolvimento de cultivares e linhagem de
arroz para terras altas em Minas Gerais.

R$ 34.485,00

Fapemig
CAG-1919/05

Sorção e movimentação de atrazina em solos e
potencial de contaminação de água, na
microbacia piloto na região sob influência do
reservatório de Itutinga/Camargos-MG.

R$ 92.167,52

Fapemig
EDT-570/05

Ajustes em meios de cultura e uso de energia
solar, biorreator e marcador molecular para
propagar in vitro diversas espécies frutíferas.

R$ 138.265,48

Fapemig
EDT-578/05

Validação de normas, capacitação e motivação do
pequeno produtor para participação no programa
de produção integrada de batata (PIB) no sul de
Minas Gerais.

R$ 123.866,47

Fapemig
EDT-579/05

Produtos vegetais para o controle de pragas da
Eucaliptocultura.

R$ 166.949,31

Fapemig
EDT-573/05

Bactérias e seus metabólitos para o controle de
nematóides parasitas de plantas.

R$ 259.503,14

Fapemig
SHA-1618/05

Estratégias de sobrevivência e cultura local na
agricultura familiar do norte/nordeste de Minas
Gerais.

R$ 11.545,00

Fapemig
CAG-1727/05

Obtenção de cultivares brasileiras de batata.

R$ 34.200,00

Valor

Vigência
11/11/2005 a
10/11/2007 –
prorrogado até
10/05/08
11/11/2005 a
10/11/2007 prorrogado até
10/11/08
27/1/2005 a
26/10/2007 –
prorrogado até
26/04/08
27/10/2005 a
26/10/2007 –
prorrogado até
15/06/08
23/11/2005 a
22/11/2007 –
prorrogado até
15/06/08
11/11/2005 a
10/11/2007 –
prorrogado até
10/05/08
03/12/2005 a
02/06/2007 –
prorrogado até
02/01/08
01/12/2005 a
30/11/2007 –
prorrogado até
30/04/08

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Alves
Soares/DAG

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Maria
Lima/DCS

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Moacir Pasqual/DAG

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônia dos R.
Figueira/DFP

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto S.
Scolforo/DCF

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Vicente Paulo
Campos/DFP

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Áureo Eduardo
Magalhães
Ribeiro/DAE

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

César Augusto Brasil
Pereira Pinto/DBI

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES
Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Rubens José
Guimarães/DAG

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Douglas Antônio de
Carvalho/DBI

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Joel Augusto Muniz/
DEX

31/08/06 a
30/08/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Elias Tadeu
Fialho/DZO

R$ 50.228,34

31/08/06 a
28/02/08

Não

R$ 67.566,60

25/09/06 a
24/09/08

Não

R$ 46.046,45

06/11/06 a
05/11/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Carlos José Pimenta/
DCA

R$ 107.988,08
(suplementação
bolsa R$
50.297,78)

06/11/06 a
05/11/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Priscila Vieira R.
Logato/DZO

R$ 25.458,79

06/11/06 a
05/11/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luis David S.
Murgas/DMV

R$ 41.141.42

06/11/06 a

Não

Uso de

Marcos Neves

Número do
Contrato

Objeto

Fapemig
CAG-1922/05

Doses e parcelamento da adubação em cafeeiros
(coffea arábica l.) irrigados.

R$ 22.908,49

Fapemig
CRA-1750/05

Desenvolvimento de produtos de origem vegetal
para o controle de doenças bacterianas de peixes.

R$ 22.614,24

Fapemig
CAG-1973/05

Estudo de modelos não lineares para predição de
nitrogênio não mineralizado em solos da região de
Lavras-MG.

R$ 8.597,93

Fapemig
EDT-1424/06

Estudo das relações de lisinia digestível e
proteína bruta em rações de suínos em
crescimento, formuladas com o conceito de
proteína ideal.

R$ 45.337,00

Fapemig
EDT-2231/06

Confecção e avaliação de pisos de madeira de
Eucalyptus cloeziana.

Fapemig
EDT-2315/06
Fapemig
EDT-2677/06

Técnicas intensivas de manejo florestal de
Eucalyptus sp visando à obtenção de múltiplos
produtos.
Redução de impacto ambiental pelo
aproveitamento dos resíduos da filetagem de
tilápias na produção de silagens ácidas:
caracterização química e viabilidade de aplicação
na alimentação de peixes.

Fapemig
EDT-2711/06

Redução do impacto ambiental do cultivo de
tilápias através de manipulação da dieta.

Fapemig
EDT-2713/06

Influência nutricional sobre a resposta imune de
Tilápias do Nilo (Oreochromis Niloticus) visando à
redução do uso de antibióticos.
Porcentagem de colmos como critério de seleção

Fapemig

Valor

Vigência
01/12/2005 a
30/11/2007prorrogado até
30/11/08
06/12/05 a
05/12/07 –
prorrogado até
05/06/08
08/05/06 a
05/05/08 –
prorrogado até
07/05/09

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Reinaldo M. da
Silva/DCF
Natalino Calegário/
DCF

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
EDT-2714/06
Fapemig
EDT-2715/06
Fapemig
EDT-2722/06

Fapemig
EDT-2730/06
Fapemig
CAG-286/06
Fapemig
CEX-353/06
Fapemig
CAG-414/06
Fapemig
CEX-415/06

Objeto
de clones de cana-de-açúcar para alimentação de
bovinos leiteiros.
Aproveitamento do vinhoto para produção de
proteína microbiana e para o processo de
produção de cachaça.
Aplicação de vinhaça de alambique em solos:
modelagem das alterações físicas do solo e
atenuação do efeito residual e da contaminação
de solos por herbicidas.
Avaliação da aplicação da vinhaça de alambique
com e sem complementação nitrogenada em
cana soca e sua influência nas características
físicas, químicas e microbiológicas do solo em
ambiente irrigado e não irrigado.
Melhoramento genético da batata-doce para usos
múltiplos sob manejo agroecológico na agricultura
familiar.
Modernas metodologias de química
computacional aplicadas ao estudo da atividade
catalítica da dutpase do mycobacterium
tuberculosis.
Melhoramento do feijoeiro tipo carioca visando à
resistência ao mofo branco, antracnose e mancha
angular.
Tópicos em físico-química orgânica: análise
conformacional, estudos de interações
intramoleculares e desenvolvimento de modelos
QSAR.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

05/11/08

Pereira/DZO

26/10/06 a
25/10/08, prorrog.
até 25/10/09

Não

R$ 90.506,95

06/11/06 a
05/11/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Geraldo César de
Oliveira/DCS

R$ 47.595,00

06/11/06 a
05/11/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luiz Antonio de B.
Andrade/ DAG

R$ 22.249,00

21/12/06 a
20/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Wilson Roberto
Maluf/DAG

R$ 27.521,38

20/12/06 a
19/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Teodorico de Castro
Ramalho/DQI

R$ 60.000,00

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

João Bosco dos
Santos/DBI

R$ 26.154,11

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Matheus Puggina de
Freitas/DQI

Micropropagação de pinhão-manso visando
produção de óleo para biocombustível.

R$ 22.185,00

20/12/06 a
19/12/08

Não

Fapemig
CAG-621/06

Reação de híbridos, quantificação de danos e
controle genético da resistência do milho a
Cercospora zeae maydis.

R$ 41.992,48

19/12/06 a
18/12/08

Não

R$ 29.336,04
Desenvolvimento de planos de amostragem e de

laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 92.381,57

Fapemig
CAG-614/06

Fapemig
CAG-624/06

Materiais

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da

José Guilherme L. F.
Alves/ DCA

Moacir Pasqual/DAG
Renzo Garcia Von
Pinho/DAG
Ronald Zanetti
Bonetti Filho/DEN

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

nível de dano econômico para combate
sistemático mecanizado de formigas cortadeiras
em eucaliptais em fase de manutenção.
Fapemig
CVZ-938/06
Fapemig
CAG-990/06

Fapemig
CAG-992/06
Fapemig
CVZ-995/06
Fapemig
CVZ-1006/06
Fapemig
CAG-1257/06
Fapemig
CRA-1259/06

Análise ecológica molecular da microbiota
intestinal e sua resposta aos aditivos em dietas
para suínos.
Estudo do comportamento da regeneração de
povoamentos naturais de candeias eremanthus
erytrhopappus (DC) macleisch e eremanthus
incanus (LESS) Less, sujeitas a diferentes
tratamentos silviculturais.
Efeito de épocas de semeadura do sorgo,
cultivares de soja e de sistemas de cortes na
produção de forragem das culturas consorciadas
na entrelinha e em monocultivo.
Diagnóstico físico-químico e sensorial do queijo
artesanal da região da canastra e ações visando
sua conformidade à lei estadual nº 14.185/02.
Ações visando à melhoria das características
fisico-química e microbiológica do queijo fabricado
com leite cru no Município de São João Del Rei e
seu entorno.
Metaboloma e fisiologia da pós-colheita: nova
abordagem para o processamento e qualidade do
café.
Levantamento estrutural da vegetação em
fragmento de Mata Atlântica como subsídio para
a elaboração do plano de manejo do parque
municipal (zoobotânico) de Pouso Alegre, MG.

Fapemig
CAG-1268/06

Fenologia, produção e qualidade das frutas de
maracujazeiro-amarelo submetido à poda.

Fapemig
CRA-1286/06

Composição florística, estrutura e análise das
correlações entre o ambiente e a regeneração
natural, como subsídio para a recuperação de

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Instituição.

R$ 52.500,00

21/12/06 a
20/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Elias Tadeu
Fialho/DZO

R$ 14.600,25

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto Soares
Scolforo/DCF

R$ 17.852,36

26/12/06 a
25/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Pedro Milanez de
Rezende/DAG

R$ 42.968,00

20/12/06 a
19/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luiz Ronaldo de
Abreu/DCA

R$ 38.580,15

27/12/06 a
26/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Roberta Hildsdorf
Piccoli/DCA

R$ 62.119,19

21/12/06 a
20/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Flávio Meira Borém/
DEG

R$ 20.662,41

20/12/06 a
19/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Eduardo Van Den
Berg/DBI

R$ 13.052,55

21/12/06 a
20/12/08

Não

R$ 18.966,29

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Darlan Ramos/
DAG
José Aldo Alves
Pereira/DCF

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Fapemig
CBB-1450/06

Objeto
voçorocas nas microrregiões de Lavras e de São
João Del Rei, Minas Gerais.
Caracterização por técnicas moleculares da
microbiota envolvida em alimentos fermentados
indígenas.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

R$ 72.489,46

26/12/06 a
25/12/08

Não

Materiais

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Rosane Freitas
Schwan/DBI

Fapemig
CAG-1476/06

Caracterização biológica e molecular do agente
etiológico da fusariose do abacaxizeiro no Brasil.

R$ 25.358,39

26/12/06 a
25/12/08

Não

Fapemig
CEX-1495/06

Preparação e uso de materiais carbonáceos
preparados a partir do defeito PVA do café.

R$ 22.315,65

19/12/06 a
18/12/08

Não

R$ 25.425,67

21/12/06 a
20/12/08

Não

R$ 12.961,74

19/12/06 a
18/12/08

Não

R$ 22.695,28

26/12/06 a
25/12/08 –
prorrogado até
02/07/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ana Tereza de
Mendonça
Viveiros/DZO

R$ 24.853,16

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Carlos Rogério de
Mello/DEG

R$ 93.337,62

28/11/06 a
27/11/08 –
prorrogado até
27/11/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Juan Ramon O.
Pérez/DZO

R$ 23.012,91

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Janice Guedes de
Carvalho/DCS

R$ 23.527,50

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Nazareno
Guimarães Mendes/
DAG

Fapemig
CAG-1603/06
Fapemig
CAG-1607/06
Fapemig
CVZ-1609/06

Inoculação artificial e detecção de curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens em sementes
de feijão.
Novas perspectivas para avaliação e melhoria do
desempenho de sistemas de irrigação através da
coleta automatizada de dados.
Eventos pós-fertilização, embriogênese e relação
macho:fêmea em progênies de piracanjuba
(brycon orbignyanus) e pirapitinga (brycon
nattereri) produzidos com sêmen resfriado e
criopreservado.

Fapemig
CAG-1617/06

Função da umidade do solo no comportamento
hidrológico de sub-bacias hidrográficas rurais.

Fapemig
CVZ-1624/06

Avaliação das exigências nutricionais, produção,
composição do leite e qualidade de produtos
lácteos de três grupos genéticos ovinos.

Fapemig
CAG-1645/06
Fapemig
CAG-1652/06

Deficiências múltiplas e isoladas de
micronutrientes e determinação de doses
adequadas de N e K na produção e qualidade de
flores de antúrio.
Propagação vegetativa de híbridos Coffea Arábica
L. por meio de miniestaquia seriada,
embriogênese somática direta e indireta.

Ludwig Heinrich
Pfenning/DFP
Mário César
Guerreiro/DQI
Ricardo Magela de
Souza/DFP
Alberto
Colombo/DEG

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Número do
Contrato

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Fapemig
CAG-1653/06

Sistemas de produção sustentável: comparação
entre sistemas de produção (plantio direto X
convencional) e de cultivares de soja e de trigo,
na sucessão destas culturas.

R$ 14.639,63

20/12/06 a
19/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Wagner Pereira
Reis/DAG

Fapemig
CAG-1656/06

Multilinhas como mecanismo de aumentar a
durabilidade da resistência aos estresses bióticos
e estabilidade de produção do feijoeiro.

R$ 50.200,44

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Angêla de Fátima
Barbosa Abreu/DBI

R$ 22.391,74

21/12/06 a
20/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luiz Antônio Augusto
Gomes/DAG

R$ 17.744,63

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Roberto Alves Braga
Júnior/DEG

R$ 21.435,33

21/12/06 a
20/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ricardo de Souza
Sette/DAE

R$ 20.000,00

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Onofre Rojas
Santos/DEX

R$ 16.763,25

21/12/06 a
20/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Tadayuki Yanagi
Junior/DEG

R$ 72.498,93

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Édila Vilela de
Resende Von Pinho/
DAG

R$ 27.150,00

20/12/06 a
19/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Adelir Aparecida
Saczk /DQI

R$ 47.441,74

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Paulo Fernando
Trugilho/DCF

Fapemig
CAG-1665/06
Fapemig
CAG-1671/06
Fapemig
SHA-1675/06
Fapemig
CEX-1681/06
Fapemig
CVZ-1687/06
Fapemig
CAG-1692/06

Melhoramento de alface de folhas crespas soltas
para resistência ao míldio (bremia lactucae), aos
nematóides das galhas e tolerância ao
florescimento precoce.
Marcadores em frequência de variáveis em
biospeckle laser de material biológico por meio da
transformada de Wavelets.
Determinantes do comportamento do consumidor
de produtos alimentares (legumes e verdura
orgânicos) na perspectiva da teoria da cadeia de
meios e fins.
Termodinâmica de modelos de cadeia quântica e
computação simbólica.
Frango virtual: desenvolvimento de um modelo
matemático para predição das transferências de
calor e massa entre a ave e o ambiente no interior
de galpões avícolas climatizados.
Aspectos genéticos, bioquímicos e anatômicos
associados à qualidade fisiológica de sementes
de soja.

Fapemig
CEX-1701/06

Análise por injeção em fluxo de dienos
conjugados em gasolina utilizando eletrodo de
filme de mercúrio.

Fapemig
CAG-1773/06

Avaliação destrutiva e não destrutiva da madeira
visando a produção de polpa celulósica.

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Número do
Contrato

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Fapemig
CAG-1776/06

Caracterização química e avaliação dos
potenciais de suprimento de nutrientes e de risco
de poluição do ambiente de resíduos e adubos
orgânicos.

R$ 37.474,50

26/12/06 a
25/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Carlos Alberto Silva/
DCS

Fapemig
SHA-1778/06

Sazonalidade nos índices de preços setoriais
agrícolas, do Município de Lavras, Minas Gerais.

R$ 12.612,37

26/12/06 a
25/12/08

Não

R$ 16.949,76

19/12/06 a
18/12/08

Não

R$ 29.950,73

19/12/06 a
18/12/08

Não

R$ 20.394,30

21/12/06 a
20/12/08

Não

R$ 25.905,00

26/12/06 a
25/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Marcos Neves
Pereira/DZO

R$ 35.102,70

21/12/06 a
20/06/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ary Teixeira de
Oliveira Filho/DCF

R$ 26.483,72

19/12/06 a
18/12/08

Não

R$ 19.269,85

19/12/06 a
18/12/08

Não

R$ 20.405,39

21/12/06 a
20/12/08

Não

Fapemig
CAG-1786/06
Fapemig
CAG-1832/06
Fapemig
CAG-1894/06
Fapemig
CVZ-1945/06
Fapemig
CRA-1971/06
Fapemig
CAG-1973/06
Fapemig
CAG-1974/06
Fapemig
CAG-1975/06
Fapemig
CAG-19826/06

Qualidade fisiológica sanitária e composição
química de sementes de feijão produzidas sob
adubação com silício.
Estudo do efeito de óleos essenciais e
histopatológicos nas interações hemileia vastatrix
e cercospora coffeicola – cafeeiro.
Alternativas tecnológicas para o aproveitamento
do resíduo do processo de extração do óleo da
madeira de candeia.
Substituição de milho textura dura moído por
milho extrusado ou rehidratado e ensilado em
dietas com alto teor de polpa cítrica para vacas
em lactação.
Dinâmica florestal de três fragmentos de floresta
semidecídua no Alto Rio Grande, Minas Gerais:
análise do componente arbóreo, da regeneração
natural e influências de variáveis ambientais.
Tratamento químico e inoculação de sementes de
soja.
Epidemiologia da sigatoka-negra em Minas Gerais
e estudos morfoanatômicos da interação
Mycosphaerella Fijiensis em bananeira.
Epidemiologia e controle de doenças do cafeeiro
(coffea arabica l.) sob cultivo orgânico e
convencional em Minas Gerais.
Impacto de novos pesticidas utilizados na cultura
do tomateiro sobre a parasitóide de ovos
trichogramma pretiosum riley

R$ 20.212,15

19/12/06 a
18/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Thelma Sáfadi/DEX
Renato Mendes
Guimarães/DAG
Eduardo Alves/DFP
Lourival Marin
Mendes/DCF

João Almir
Oliveira/DAG
Edson Ampélio
Pozza/DFP
Paulo Estevão de
Souza/DFP
Geraldo A. Carvalho/
DEN

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

(HYM.,trichogrammatidade).
Fapemig
CAG-1984/06

Avaliação de nematóides entomopatogênicos
(Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditidae)
para o controle da cigarra-do-cafeeiro.

R$ 26.818,41

21/12/06 a
20/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Alcides Moino Júnior/
DEN

Fapemig
TEC-1986/06

Hardware evolucionário: desenvolvimento e
implementação da evolução autônoma de
circuitos digitais em FPGA.

R$ 15.141,00

20/12/06 a
19/06/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Wilian Soares
Lacerda/DCC

R$ 217.058,16

06/11/06 a
05/03/08 –
prorrogado até
05/11/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Rilke Tadeu F.de
Freitas/DZO

R$ 69.550,00

14/11/06 a
13/11/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Henrique César P.
Figueiredo/DMV

R$5.000.000,00
ano

07/12/06 a
06/12/07;
prorrogado até
06/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Diversos

R$ 259.889,00

13/06/07 a
12062010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Eduardo Brasil/
DAG

R$ 378.400,00

01/08/07 a
28/02/11

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Pró-Reitoria de
Pesquisa

R$ 29.736,00

20/06/07 a
19/06/09

Não

Fapemig
EDT-2712/06
Fapemig
EDT-2717/06
Fapemig
CTP 10.74/06
Fapemig
EDT-530/07
Fapemig
BIC/JR
Fapemig
EDT-412/07
Fapemig
EDT-656/07

Avaliação de linhagens de tilápia (Oreochromis
niloticus) submetidas a diferentes planos
nutricionais, visando a redução do impacto
ambiental nos sistemas de cultivo em tanquesrede e viveiros escavados.
Desenvolvimento de vacinas orais para peixes
contra os patógenos Flavobacterium Columnare e
Aeromonas Hydrophila.
Conjugação de esforços entre os partícipes para
otimizar procedimentos administrativos legais
pertinentes à liberação dos recursos financeiros
para os projetos aprovados pela FAPEMIG.
Manejo e análise de óleos essenciais em plantas
medicinais.
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº
10.114/07 – Estabelecer normas e regular os
procedimentos para pagamento de quota de
Bolsas de Iniciação Científica Júnior – BIC-JR no
âmbito do Estado de Minas Gerais.
Fauna aquática associada a cavernas quartzíticas
do sul do Estado de Minas Gerais: subsídios para
o manejo e conservação.
Efeito da sobre-alimentação (flushing) com fontes
de proteína de diferentes degradabilidades sobre
a taxa de ovulação, a fertilidade e a dinâmica

R$ 21.000,00

19/06/07 a
18/06/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Dazsy Lucy M.C.
Resende/DBI
Nadja G. Alves/DZO

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

R$ 24.383,00

18/06/07 a
17/06/09

Não

R$ 21.000,00

19/06/07 a
18/06/09

Não

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

folicular em ovelhas.
Fapemig
EDT 49/07
Fapemig
EDT 56/07

Caracterização por técnicas bioquimicas e
moleculares da microbiota envolvida em graos de
kefir de diferentes origens
Associação da placa óssea e haste bloqueada
(plate-nail) como novo método de tratamento
para fraturas de ossos longos em cães.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Leonardo L.
Muzzi/DMV

Fapemig
EDT 69/07

Identificação, clonagem e caracterização de
genes diferencialmente expressos associados
com a tolerância à seca em cafeeiro.

R$ 22.686,00

18/06/07 a
17/06/09

Não

Fapemig
EDT 80/07

Utilização de soro de queijo flúido na elaboração
de apresuntados e fiambres.

R$ 21.865,00

18/06/07 a
17/06/09

Não

R$ 21.313,00

18/06/07 a
17/12/08

Não

R$ 22.608,00

18/06/07 a
17/06/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Elaine Fontes F. da
Cunha/DQI

R$ 234.119,00

13/06/07 a
12/06/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Mário Lúcio Vilela de
Resende/DFP

R$ 511.063,00

18/06/07 a
17/06/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Elias Tadeu
Fialho/DZO

R$ 282.344,00

13/06/07 a
12/06/2010

Não

Fapemig
EDT 91/07
Fapemig
EDT 97/07

Fapemig
EDT 475/07

Fapemig
EDT 515/07
Fapemig
EDT 519/07
Fapemig
EDT 268/07

Implementação de um algoritmo paralelo para
particionamento automático de aplicações para
execução paralela/distribuída.
Estudos quantitativos de correlação estruturaatividade em 4d e 6d de inibidores peptídicos da
HIV-1 protease e cálculos de QM/MM do estado
de protonação dos resíduos aspartatos.
Prospecção de novos indutores de resistência em
cafeeiro (coffea arábica l.) contra hemiléia
vastatrix e caracterização dos eventos
bioquímicos e moleculares da resposta de defesa
induzida.
Interação da nutrição e ecologia molecular da
microbiota na imunidade de suínos e aves e sua
influência na poluição ambiental no estado de
Minas Gerais.
Micropropagação e estudos fitoquímicos,
celulares e moleculares de murici - pequeno:
espécie medicinal do cerrado mineiro.
A plataforma de negócios do álcool combustível:
sua trajetória, potencialidades e

R$ 16.835,00

20/06/07 a
19/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Patrícia Gomes
Cardoso/DBI

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da

Antônio Chalfun
Júnior/DBI
Eduardo Mendes
Ramos/DCA
Marluce Rodrigues
Pereira/DCC

Renato Paiva/DBI
Joel Yutaka Sugano/
DAE

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Fapemig
EDT 94/07
Fapemig
EDT 99/07
Fapemig
EDT 87/07
Fapemig
EDT 102/07
Fapemig
EDT 282/07

Objeto
desenvolvimentos futuros em Minas Gerais.
Avaliação de sêmen bovino pelo sistema de visão
artificial a laser (biospeckle) e correlação com a
fertilidade a campo em novilhas zebu inseminadas
artificialmente.
Marcas regionais de alimentos: penetração de
mercado e atitudes dos consumidores em Minas
Gerais.
Redes horizontais e verticais nas pequenas e
médias empresas (PMES) de varejo na região sul
de Minas Gerais.
Socialização organizacional, identidade e gênero:
compreendendo as policiais femininas da PMMG
como sujeitos de suas relações.
Elites rurais, questão ambiental e ruralidade:
reflexões a partir da cafeicultura orgânica no sul
de Minas Gerais.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Instituição.
R$ 21.000,00

18/06/07 a
17/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

João Bosco Barreto
Filho/DMV

R$ 18.193,00

20/06/07 a
19/03/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Daniel Carvalho de
Rezende/DAE

R$ 14.402,00

20/06/07 a
19/04/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Cleber Carvalho de
Castro/DAE

R$ 17.338,00

19/06/07 a
18/06/2009

Não

R$ 13.397,00

20/06/07 a
19/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Mônica Carvalho
A.Cappelle/DAE
Flávia Luciana N.
Mafra/DAE

Fapemig
EDT 303/07

Gestão integrada do turismo no espaço rural: um
diagnóstico da Estrada Real.

R$ 21.862,00

18/06/07 a
17/06/2009

Não

Fapemig
EDT 335/07

Educação profissional e desenvolvimento: uma
análise do plano nacional de qualificação do
trabalhador (PLANFOR) em Minas Gerais.

R$ 19.244,00

18/06/07 a
17/02/2009

Não

Fapemig
EDT 655/07

Manejo da biodiversidade em olericultura orgânica
familiar para conservação de inimigos naturais.

R$ 28.025,00

18/06/07 a
17/06/2009

Não

R$ 13.001,00

19/06/07 a
18/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Maria de Lourdes S.
Oliveira/DAE

R$ 7.298,00

20/06/07 a
19/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Gilson
Dallabona/DEX

Fapemig
EDT 659/07
Fapemig
EDT 289/07

Olhares atentos à discriminação dupla - relações
de gênero, processos de empoderamento e
discriminação étnico-racial: uma abordagem
construcionista em Lavras, Minas Gerais.
Consistência em cálculos perturbativos de teorias
quânticas de campos efetivas e a descrição da
fenomenologia hadrônica.

Maria Cristina A. de
Mendonça/DAE
Elias Rodrigues de
Oliveira/DAE
Luis Cláudio Paterno
Silveira/DEN

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Implantação do Pólo de Excelência do Café.

R$ 398.399,00

15/06/07 a
14/12/08 –
prorrogado até
14/12/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Rubens José
Guimarães/DAG

Manutenção dos equipamentos da CAPQ: CEHPLC-MS / FTIR / ICP-OES.

R$ 99.477,00

05/07/2007 a
03/07/2009

Não

Redução do impacto ambiental no cultivo de
tilápias através de manipulação da dieta.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Fapemig
CAG APQ-08373.09/07

Indução de resistência ao pulgão myzus persicae
(sulzer) pela aplicação de silício e seus efeitos na
proteção de plantas a insetos-praga e na
produtividade de batata inglesa em sistema
orgânico.

R$ 36.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Jair Campos de
Moraes/DEN

Fapemig
CAG APQ-47103.08/07

Sorção e movimento de atrazina em solos e
potencial de contaminação de água, na
microbacia piloto na região sob influência do
reservatório de Itutinga/Camargos-MG.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Maria de Lima/
DCS

Confecção e avaliação de pisos de madeira de
eucalyptus clöeziana.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Propriedades geotécnicas de um latossolo
vermelho-amarelo cultivado com cafeeiro.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Fapemig
CVZ APQ-50445.04/07

Avaliação de linhagens de tilápia (oreochromis
niloticus) submetidas à diferentes planos
nutricionais, visando a redução do impacto
ambiental nos sistemas de cultivo em tanquesrede e viveiros escavados.

R$ 36.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Rilke Tadeu F. de
Freitas/DZO

Fapemig
CAG-APQ-57863.08/07

Manutenção do difratômetro de raios-X - PW1840.

R$ 27.153,00

16/07/07 a
15/07/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

João José G. de Sá
M. Marques/DCS

Número do
Contrato
Fapemig
CAG-1407/07
Fapemig
CEX-APQ-57185.02/07
Fapemig
CVZ APQ-45795.05/07

Fapemig
CAG APQ-50923.10/07
Fapemig
CAG APQ-45933.08/07

Objeto

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Mário César
Guerreiro/DQI
Priscila Vieira Rosa
Logato/DZO

José Reinaldo
Moreira da
Silva/DCF
Moacir de Souza
Dias Júnior/DCS

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
Fapemig
CAG APQ-17623.08/07
Fapemig
CVZ APQ-25785.04/07
Fapemig
CRA APQ-46565.03/07
Fapemig
CAG APQ-53093.09/07
Fapemig
CEX APQ-49875.02/07
Fapemig
CAG APQ-48733.12/07
Fapemig
CAG APQ-53623.08/07
Fapemig
SHA APQ-50585.05/07
Fapemig
CEX APQ-04185.02/07
Fapemig
CAG APQ-49263.08/07

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Pedro Milanez de
Rezende/DAG

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ana Tereza de M.
Viveiros/DZO

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Preparação e uso de materiais carbonáceos
preparados a partir do defeito PVA do café.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Caracterização de agregação de valores a frutos
do cerrado.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Resíduos orgânicos como fonte de substâncias
húmicas e substrato para o crescimento do
eucalipto.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Agroextrativismo, gestão de recursos comuns e
comercialização na sub-bacia do Rio dos Cochos.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Objeto
Efeito de épocas de semeadura do sorgo,
cultivares de soja e de sistemas de corte na
produção de forragem das culturas consorciadas
na entrelinha e em monocultivo.
Eventos pós-fertilização, embriogênese e relação
macho:fêmea em progênies de piracanjuba
(brycon orbignyanus) e pirapitinga (brycon
nattereri) produzidos com sêmen resfriado e
criopreservado.
Estrutura e diversidade do componente arbóreo
de sistemas naturais e antrópicos de corredores e
fragmentos do Alto Rio Grande, MG.
Avaliação de nematóides entomopatogênicos
(rhabditida: steinernematidae, heterorhabditidae)
para o controle da cigarra-do-cafeeiro.

Processo tecnológico para tratamento dos rejeitos
sólidos dos curtumes fornecedores das indústrias
de calçados do APL de Nova Serrana.
Arsênio: formas no solo e potencial de
acumulação em plantas.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Eduardo Van Den
Berg/DBI
Alcides Moino Júnior/
DEN
Mário César
Guerreiro/DQI

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Carlos Alberto Silva/
DCS

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luiz Carlos Alves de
Oliveira/DQI

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luiz Roberto
Guimarães
Guilherme/DCS

Eduardo Valério de
B.Vilas Boas/DCA

Áureo Eduardo
Magalhães
Ribeiro/DAE

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Número do
Contrato

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Fapemig
SHA APQ-63975.05/07

Consolidação da incubadora da Universidade
Federal de Lavras.

R$ 65.605,80

06/09/07 a
05/03/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto
Scolforo/PRP

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Renato Luiz Grisi
Macedo/DCF

R$ 88.995,84

30/08/07 a
29/08/2009

Não

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Apoio financeiro à Revista Cerne.

R$ 25.000,00

04/09/07 a
03/09/2008

Não

Caracterização biológica e molecular do agente
etiológico da fusariose do abacaxizeiro no Brasil.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Desenvolvimento tecnológico de métodos de
desdobro e de secagem da madeira de
eucalyptus produzida no Vale do Jequitinhonha.

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

INFOCOMP - Journal of Computer Science.

R$ 25.000,00

04/09/07 a
03/09/2008

Não

R$ 48.000,00

01/07/07 a
29/06/2009

Não

Fapemig
CAG APQ-05133.10/07
Fapemig
SHA ACN-00685.05/07
Fapemig
CAG APQ-43963.08/07
Fapemig
CVZ APQ-55095.04/07
Fapemig
CAG APQ-45943.12/07
Fapemig
CAG APC-00713.10/07
Fapemig
CAG APQ-52933.09/07
Fapemig
CAG APQ-48813.10/07
Fapemig
CEX APC-00155.01/07
Fapemig
CBB APQ-46984.01/07
Fapemig
CAG APC-0057-

Dinâmica de crescimento e status nutricional de
tectona grandis l. f. (teca) introduzida sob
diferentes espaçamentos na região de cerrados
do noroeste do estado de Minas Gerais.
Apoio à manutenção do núcleo de inovação
tecnólógica e de proteção ao conhecimento da
UFLA – NINTEC.
Caracterização de cultivares e deterioração de
sementes de mamona no armazenamento.
Desenvolvimento de vacinas orais para peixes
contra os patógenos flavobacterium columnare e
aeromonas hydrophila.
Metaboloma e fisiologia da pós-colheita: nova
abordagem para o processamento e qualidade do
café.

Caracterização por técnicas bioquímicas,
morfológicas moleculares a microbiota envolvida
em fermentações naturais e espontâneas.
Melhoria do acervo da Biblioteca Central da
Universidade Federal de Lavras por meio da

R$ 270.000,00

05/09/07 a
04/09/2008

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da

José Roberto
Scolforo/PRP
Maria Laene Moreira
de Carvalho/DAG
Henrique César P.
Figueiredo/DMV
Flávio Meira Borém/
DEG
José Roberto
Scolforo/DCF
Ludwig Heinrich
Pfenning/DFP
José Tarcísio
Lima/DCF
Heitor Augustus X.
Costa/DCC
Rosane Freitas
Schwan/DBI
Joel Augusto Muniz/
PRPG

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

3.08/07

aquisição de livros técnico-científicos visando
atender às demandas dos programas de pósgraduação.

Fapemig
CAG APC-00423.08/07
Fapemig
CEX APQ-64725.02/07

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Apoio financeiro ao periódico Ciência &
Agrotecnologia.

R$ 25.000,00

04/09/07 a
03/09/2008

Não

Projeto Ufla Ciência.

R$ 94.400,00

19/09/07 a
18/09/2009

Não

Fapemig
CBB APQ-66564.01/07

Adequação do Laboratório de Análise de
Sementes da Universidade Federal de Lavras
visando à extensão de escopo de
credenciamento, pelo mapa, para detecção,
identificação e quantificação de organismos
vegetais modificados.

R$ 157.228,00

08/10/07 a
07/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Édila Vilela de R.
Von Pinho/DAG

Fapemig
CEX APQ-37015.01/07

A álgebra e as equações diferenciais.

R$ 16.890,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Osnel Broche Cristo/
DEX

Fapemig
CEX APQ-34575.01/07

Esqueletos euclidianos homotópicos: algoritmos e
definições em resolução aumentada.

R$ 26.178,00

23/10/2007 a
22/04/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

André Vital
Saúde/DCC

Fapemig
CEX APQ-16435.01/07

Análise de conglomerados no tempo e espaço em
modelos de dinâmica de populações.

R$ 11.169,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

João Domingos
Scalon/DEX

R$ 37.647,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Lisete Chamma
Davide/DBI

R$ 21.561,00

23/10/2007 a
22/09/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Douglas Antônio de
Carvalho/DBI

Fapemig
CBB APQ-43574.01/07
Fapemig
CBB APQ-40233.12/07
Fapemig
CEX APQ-02625.02/07

Relação genômica entre capim-elefante e milheto
e comportamento dos cromossomos das duas
espécies em combinações híbridas.
Substâncias de origem vegetal para o controle de
aspergillus ochraceus wilhelm.
Estratégia integrada para o desenvolvimento
racional de agroquímicos: ionização,
fotofragmentação dinâmica de reações e estudos

R$ 26.195,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Renato Paiva/DBI
Nadiel
Massahud/PRAECC

Teodorico C.
Ramalho/DQI

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Óleos essenciais de piper hispidinervum e piper
aduncum: caracterização por microscopia
eletrônica de varredura (MEV), estudo do
potencial biológico e da atividade antioxidante.

R$ 28.106,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Maria das Graças
Cardoso/DQI

Termodinâmica de modelos na rede e sistemas
fuzzy.

R$ 27.100,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Otimização dos parâmetros de regeneração e
transformação genética de musa (cv. prata anã).

R$ 36.729,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

R$ 35.184,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ahmed Ali Abdalla
Esmin/DCC

R$ 39.000,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Édila Vilela de R.Von
Pinho/DAG

R$ 24.543,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Melhoramento de populações de milho usando
seleção recorrente recíproca.

R$ 27.940,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Manejo da irrigação por gotejamento e viabilidade
econômica da cultura da cebola, em Lavras – MG.

R$ 22.787,00

31/10/2007 a
30/04/2009

Não

Cultivo de copo-de-leite (zantedeschia
aethiopica): subprojeto II – estudos de adubação
na produção e de conservação pós-colheita.

R$ 39.815,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Objeto
teóricos.

Fapemig
CEX APQ-35725.02/07
Fapemig
CEX APQ-13825.02/07
Fapemig
CBB APQ-32864.01/07
Fapemig
CEX APQ-24245.01/07
Fapemig
CAG APQ-05863.08/07
Fapemig
CAG APQ-08173.08/07
Fapemig
CAG APQ-13613.08/07
Fapemig
CAG APQ-15693.12/07
Fapemig
CAG APQ-18873.08/07
Fapemig
CAG APQ-21503.12/07

Desenvolvimento e implementação da técnica de
otimização por enxame de partículas aplicada aos
problemas de agrupamento e classificação em
mineração de dados.
Aspectos fisiológicos, genéticos e anatômicos da
planta, legume e tegumento de sementes de soja
convencional e transgênica rr, associados à
síntese de lignina.
Reação de híbridos de milho e aspectos
bioquímicos do grão associados com a resistência
à fungos causadores de podridões de grãos.

Caracterização e ação da mucilagem do inhame
(dioscorea spp) liofilizada como emulsificante em
pão de forma comparada a emulsificantes

R$ 39.832,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Sérgio Martins de
Souza/DEX
Luciano Vilela Paiva/
DBI

Renzo Garcia Von
Pinho/DAG
João Cândido de
Souza/DBI
Geraldo Magela
Pereira/DEG
Patrícia D. Oliveira
Paiva/DAG
Joelma Pereira/DCA

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

RECURSOS IFES
Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

Crescimento, produção de biomassa e estoque de
carbono em plantios de recuperação de mata
ciliar em diferentes condições ambientais.

R$ 25.999,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Atividade antioxidante e caracterização da fruta
jabuticaba (myrcuaria cauliflora berg).

R$ 36.771,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

R$ 11.463,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

R$ 21.624,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

R$ 36.478,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

R$ 9.011,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

R$ 26.020,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Brígida de
Souza/DEN

R$ 16.700,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Valdemar
Faquin/DCS

Secagem de resíduos agroindustriais em secador
ciclônico.

R$ 28.281,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Aminoácidos, alcalóides e análogos para o
controle de fitonematóides.

R$ 25.779,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Objeto

Materiais

comerciais.
Fapemig
CAG APQ-22763.10/07
Fapemig
CAG APQ-22973.12/07
Fapemig
CAG APQ-26133.08/07
Fapemig
CAG APQ-27263.08/07
Fapemig
CAG APQ-28903.09/07
Fapemig
CAG APQ-29163.09/07
Fapemig
CAG APQ-29213.09/07
Fapemig
CAG APQ-31303.08/07
Fapemig
CAG APQ-34153.12/07
Fapemig
CAG APQ-30593.09/07
Fapemig
CAG APQ-3731-

Caracterização e conservação de isolados de
colletotrichum lindemuthainum e phaeoisariopsis
griseola no estado de Minas Gerais.
Rotação de culturas e plantas de cobertura no
milho e na soja, cultivados sob plantio direto no
sul de Minas Gerais.
Prospecção de indutores de resistência no
controle do míldio da videira e caracterização dos
mecanismos ativados na planta.
Bacillus spp. para o tratamento de sementes
contra patógenos veiculados por semente e
iniciais do algodoeiro.
Estudos de resistência a bemisia tabaci
(gennadius, 1889) biótipo B (hemiptera:
aleyrodidae) em genótipos de feijoeiro e
levantamento de seus inimigos naturais.
Plantas de cobertura, adubos fosfatados e o
crescimento, produção e aproveitamento do
fósforo pela soja e feijoeiro cultivados em
sucessão.

Diagnóstico seletivo de colletotrichum gossypii
var. cephalosporioides em sementes de algodão e

R$ 29.988,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da

Soraya Alvarenga
Botelho/DCF
Angelita Duarte
Corrêa/DQI
Elaine Aparecida de
Souza/DBI
Élberis Pereira
Botrel/DAG
Mário Lúcio V. de
Resende/DFP
Ricardo Magela de
Souza/DFP

Jefferson Luiz G.
Corrêa/DCA
Denílson Ferreira de
Oliveira/DQI
José da Cruz
Machado/DFP

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Objeto

3.09/07

transmissibilidade e controle de sclerotinia
sclerotiorum em sementes de feijão e soja em
apoio aos programas de certificação do estado de
Minas Gerais.

Fapemig
CAG APQ-37733.08/07

Seleção de famílias vs seleção clonal em batata.

R$ 36.687,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

César Augusto Brasil
P. Pinto/DBI

Fapemig
CAG APQ-37763.08/07

Inter-relações cobertura vegetal, uso e atributos
de solo em ambientes de voçorocas, ocorrentes
nas regiões dos campos das vertentes e sul do
estado de Minas Gerais.

R$ 27.300,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Marx Leandro Naves
Silva/DCS

Fapemig
CAG APQ-38383.10/07

Melhoramento genético do baru (dipteryx alata
vog.) para uso em sistemas agroflorestais.

R$ 21.490,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Sebastião Carlos da
S. Rosado/DCF

31/10/2007 a
30/04/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Nelson Venturin/DCF

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Fátima Conceição
Rezende/DEG

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Eduardo
Furtini Neto/DCS

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Soraia Vilela Borges/
DCA

Fapemig
CAG APQ-39143.10/07
Fapemig
CAG APQ-41633.12/07
Fapemig
CAG APQ-43483.08/07
Fapemig
CAG APQ-59503.12/07
Fapemig
CAG APQ-67623.08/07
Fapemig
CAG APQ-68203.09/07

Valor

Vigência

Financeiro

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Número do
Contrato

Materiais

Instituição.

Fatores ambientais na composição florística e
estrutura do compartimento arbóreo e
R$ 20.311,00
regenerante de um fragmento de floresta com
predominância de palmito, em Inconfidentes, MG.
Estudo da distribuição de sais no perfil do solo,
aplicados via fertirrigação e adubação
R$ 19.462,00
convencional, em uma área cultivada com
cafeeiro (coffea arabiaca l.).
Dinâmica e disponibilidade de fósforo em áreas
sob plantio direto e manejo da adubação
R$ 25.400,00
fosfatada.
Secagem por aspersão de bioaroma de permeado
R$ 80.000,00;
de soro lácteo concentrado fermentado:
suplementação R$
otimização, simulação numérica do processo e
5.300,00
utilização do produto em pão-de-queijo.
Obtenção de cultivares melhoradas de batatadoce apropriadas à produção de etanol
biocombustível.

R$ 136.678,00

05/11/2007 a
04/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Wilson Roberto
Maluf/DAG

Utilização de diferentes formulações de fosfito no
controle de doenças em cultivos de importância
sócio-econômica no estado de Minas Gerais.

R$ 56.684,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Heli João de Sousa/
Pepita Comércio

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
Fapemig
CAG APQ-69303.08/07
Fapemig
CAG APQ-73353.10/07
Fapemig
CAG APQ-73403.08/07
Fapemig
CAG APQ-73643.10/07
Fapemig
CAG APQ-74473.10/07
Fapemig
CAG APQ-77283.10/07
Fapemig
CAG APQ-77753.08/07
Fapemig
CAG APQ-79683.12/07
Fapemig
CAG APQ-80163.12/07
Fapemig
CAG APQ-80233.12/07
Fapemig
CAG APQ-02093.08/07

RECURSOS IFES

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Estruturação da produção de plantas oleaginosas
para produção de biodiesel em Minas Gerais.

R$ 555.613,00

05/11/2007 a
04/11/2010

Não

R$ 61.011,00

27/11/2007 a
26/11/2009

Não

R$ 22.759,00

11/12/2007 a
10/12/2009

Não

R$ 55.951,00

21/11/2007 a
20/11/2009

Não

R$ 48.625,00

11/12/2007 a
10/12/2009

Não

R$ 54.895,00

21/11/2007 a
20/11/2009

Não

R$ 68.898,00

29/11/2007 a
28/11/2010

Não

R$ 193.167,00

29/11/2007 a
28/11/2009

Não

Desenvolvimento e avaliação de novo sistema de
colheita mecanizada do café.

R$ 73.549,00

29/11/2007 a
26/11/2010

Não

Viabilização da produção de xarope de lactulose.

R$ 39.485,00

29/11/2007 a
27/11/2009

Não

Estudos agronômicos de plantas medicinais
aromáticas no sul de Minas Gerais.

R$ 19.206,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Caracterização tecnológica da madeira de cedro
australiano visando a obtenção de produtos de
maior valor agregado.
Avaliação, aprimoramento e disponibilização de
tecnologias para o manejo da produção de
hortaliças sem uso de produtos químicos.
Continuidade das pesquisas de dinâmica de
crescimento e produtividade de sistemas
integrados de produção agrossilvipastoril com
eucalipto para usos múltiplos, na região de
cerrado do estado de Minas Gerais.
Indústrias madeireiras de Lavras/MG e região uma visão de qualidade e segurança de
produção.
Avaliação ergonômica das atividades produtivas
do pólo moveleiro de Cruzília, região sul de Minas
Gerais.
Seleção recorrente no melhoramento do cafeeiro
(coffea arabica) condução do segundo ciclo
seletivo.
Carbamato de etila: caracterização e
quantificação em cachaças envelhecidas e não
envelhecidas do sul de Minas Gerais.

Materiais
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador
Samuel Pereira de
Carvalho/DAG
Lourival Marin
Mendes/DCF
Luiz Antônio Augusto
Gomes/DAG
Renato Luiz Grisi
Macedo/DCF
José Reinaldo M. da
Silva/DCF
José Reinaldo M. da
Silva/DCF
Flávia Maria Avelar
Gonçalves/DBI
Maria das Graças
Cardoso/DQI
Fábio Moreira da
Silva/DEG
Luiz Ronaldo de
Abreu/DCA
José Eduardo Brasil
P. Pinto/DAG

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
Fapemig
CAG APQ-03823.08/07
Fapemig
CAG APQ-04623.12/07
Fapemig
CAG APQ-14223.12/07
Fapemig
CAG APQ-22933.10/07
Fapemig
CAG APQ-26863.08/07
Fapemig
CAG APQ-29433.12/07
Fapemig
CAG APQ-35253.09/07
Fapemig
CAG APQ-35713.10/07
Fapemig
CAG APQ-36573.08/07
Fapemig
CAG APQ-37973.12/07
Fapemig
CAG APQ-38283.12/07
Fapemig
CAG APQ-4026-

RECURSOS IFES

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Obtenção de linhagens de feijoeiro com porte
ereto.

R$ 42.101,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Análise de imagens no monitoramento de
parâmetros relacionados ao manejo da irrigação
do cafeeiro.

R$ 19.369,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Otimização da irrigação em ambiente protegido.

R$ 22.341,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Taninos das cascas de barbatimão
[stryphnodendron adstringens (mart.) coville] na
produção de adesivo para madeira.

R$ 41.612,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Micropropagação de maracujazeiro nativo.

R$ 26.293,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Transferência de calor no congelamento de
polpas de maracujá e goiaba: otimização e
análise de custos energéticos.

R$ 35.403,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Epidemiologia e controle do mofo cinzento
(amphobotrys ricini) da mamona.

R$ 26.171,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Cadeia de comercialização dos produtos da
candeia (eremanthus erythropappus).

R$ 17.679,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

R$ 30.867,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

R$ 38.063,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

R$ 30.980,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Estratégias para avaliação de agentes de controle
biológico visando o seu uso em pragas em
sistemas de cultivos protegidos.
Desenvolvimento de um pacote tecnológico com
base na teoria dos conjuntos Fuzzy para
classificar o ambiente de produção de frangos de
corte em galpões climatizados.
Modelagem da qualidade de água em sub bacias
hidrográficas rurais da região do Alto Rio Grande
– MG.
Técnicas geoestatística para mapeamento da
produtividade florestal em eucalyptus sp. no

R$ 16.119,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Materiais
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador
Magno Antônio Patto
Ramalho/DBI
Roberto Alves Braga
Jr./DEG
Jacinto de Assunção
Carvalho/DEG
Fábio Akira
Mori/DEG
Renato Paiva/DBI
Jaime Vilela de
Resende/DCA
Hilário Antônio de
Castro/DFP
Antônio Donizette de
Oliveira/DCF
Vanda Helena Paes
Bueno/DEN
Tadayuki Yanagi
Júnior/DEG
Antônio Marciano da
Silva/DEG
José Márcio de
Mello/DCF

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

3.10/07

estado de Minas Gerais.

Fapemig
CAG APQ-41463.12/07
Fapemig
CAG APQ-43493.12/07

Avaliação dos parâmetros construtivos
associados ao sistema de corte e alimentação das
colhedoras de forragens.
Café e saúde: influência da qualidade da bebida
do café na lipoperoxidação e oxidação protéica
induzida por tetracloreto de carbono in vivo.
Modelagem espacial da ocorrência de espécies
arbóreas, da distribuição de fitofisionomias e dos
limites dos biomas de Minas: uma análise
fitogeográfica usando sensoriamento remoto e
SIG.
Aproveitamento de resíduos agro-industriais e
desenvolvimento de novos produtos, destinados a
alimentação humana e animal.
Transformação genética de banana visando
controle genético dos fungos m. fijiensis e m.
musícola, causadoras da sigatoka negra e
amarela e caracterização de novos genes
relacionados com a resistência.

Fapemig
CAG APQ-43803.10/07
Fapemig
CAG APQ-48643.12/07
Fapemig
CBB APQ-59134.01/07
Fapemig
CDS APQ-21405.01/07
Fapemig
CEX APQ-58185.02/07

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

R$ 36.256,00

31/10/2007 a
30/10/2008

Não

R$ 30.554,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

R$ 16.934,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luis Marcelo
Tavares de
Carvalho/DCF

R$ 83.000,00

23/11/2007 a
20/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Carlos José Pimenta/
DCA

R$ 142.061,00

23/11/2007 a
22/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luciano Vilela Paiva/
DQI

Limiar de variabilidade da frequência cardíaca em
diferentes protocolos ergométricos.

R$ 16.800,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Uso de rejeitos da agroindústria na produção de
materiais com aplicações ambientais e
tecnológicas.

R$ 89.555,00

23/10/2007 a
22/10/2009

Não

Fapemig
CEX APQ-22715.01/07

Estudo e avaliação de meta-heurísticas na
resolução do problema integrado de
dimensionamento de lotes e programação da
produção.

Fapemig
CRA APQ-34905.03/07

Avaliação da capacidade natatória de três
espécies de peixes de Minas Gerais.

R$ 32.704,00

Rosemary Gualberto
F. A. Pereira /DCA

Fernando Roberto de
Oliveira/DEF
Mário César
Guerreiro/DQI

Não
23/10/2007 a
22/10/2009

R$ 13.920,00

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Carlos Eduardo S.
Volpato/DEG

13/11/2007 a
12/11/2008

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Cláudio Fabiano
Motta Toledo/DCC

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Paulo dos Santos
Pompeu/DBI

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
Fapemig
CRA APQ-41095.03/07
Fapemig
CRA APQ-36045.03/07
Fapemig
CRA APQ-36155.04/07
Fapemig
CRA APQ-41895.03/07
Fapemig
CRA APQ-43405.03/07
Fapemig
CRA APQ-43705.03/07

Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 29.132,00

13/11/2007 a
12/02/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ary Teixeira de
Oliveira Filho/DCF

R$ 11.396,00

13/11/2007 a
12/02/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Aldo Alves
Pereira /DCF

R$ 21.409,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Márcio Rocha
Faria/DCF

R$ 41.238,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Rodrigo Lopes
Ferreira/DBI

Ecologia de morcegos polinizadores na região
cárstica do Vale do Peruaçú.

R$ 40.445,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Avaliação da eficiência dos corredores de
vegetação na manutenção das comunidades.

R$ 19.770,00

13/11/2007 a
12/11/2008

Não

R$ 31.769,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Christiane Maria B.
M. da Rocha/DMV

R$ 48.000,00

01/07/2007 a
30/06/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Marcos Neves/DZO

R$ 90.000,00

23/11/2007 a
20/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ana Tereza de M.
Viveiros/DZO

Objeto
Dinâmica florestal de quatro fragmentos de
floresta decídua em Minas Gerais: análise do
componente arbóreo, da regeneração natural e
influências de variáveis ambientais.
Composição florística e fitossociologia de
comunidades arbóreas de um fragmento de
floresta semidecidual e suas relações com
variáveis ambientais no município de Itumirim,
Minas Gerais.
Diagnóstico de dormência, tolerância e
sensibilidade à dessecação em sementes
florestais por meio de marcadores.
Biodiversidade em cavidades artificiais no estado
de Minas Gerais: alternativas para a conservação
de comunidades biológicas em ambientes
impactados.

Fapemig
CVZ APQ-17085.04/07

Fatores de risco para a resistência do boophilus
microplus aos carrapaticidas (amitraz e
piretróides) em rebanhos leiteiros do sudoeste de
MG.

Fapemig
CVZ APQ-51855.04/07

Substituição de milho de textura dura moído por
milho extrusado ou rehidratado e ensilado em
dietas com alto teor de polpa cítrica para vacas
em lactação.
Formação de um banco de sêmen das espécies
piracanjuba (brycon orbignyanus) e pirapitinga
(brycon nattereri), baseado na variabilidade
genética das populações.

Fapemig
CVZ APQ-58285.04/07

RECURSOS IFES

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Renato Gregorin/DBI
Marcelo Passamani/
DBI

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
Fapemig
CVZ APQ-79635.04/07
Fapemig
CVZ APQ-21785.04/07
Fapemig
CVZ APQ-36275.04/07
Fapemig
CVZ APQ-37275.04/07
Fapemig
CVZ APQ-39425.04/07
Fapemig
CVZ APQ-42785.05/07
Fapemig
CVZ APQ-42805.04/07
Fapemig
CVZ APQ-44075.04/07
Fapemig
SHA APQ-25055.05/07
Fapemig
SHA APQ-2925-

Objeto
Filogenia de amostras de neospora caninum e
correlação com alterações histopatológicas em
fetos bovinos provenientes do sul de Minas
Gerais: seleção de cepas candidatas a vacina.
Impacto econômico e a relação custo-benefício do
controle do carrapato e de helmintoses
gastrintestinais no desempenho de bezerras e
novilhas da raça holandesa no sul do estado de
Minas Gerais.
Capacidade de absorção de agv, morfologia da
parede e microbiologia do rúmen de vacas
leiteiras periparturientes, submetidas a dietas com
diferentes teores de carboidratos não fibrosos no
pré-parto.
Diferentes níveis de óleo de fritura e óleo de soja
comercial na dieta de bovinos de corte na fase de
terminação sobre o desempenho e o perfil de
ácidos graxos no músculo longissimus dorsi.
Estudo da atividade anti-diabética de betaglucanos obtidos de plantas de rynchelytrum
repens (wild.) c.e. hubb., capim favorito
(poaceae), em ratos.
Uso de extrato hidrossolúvel de soja na
elaboração de iogurtes, bebidas lácteas e
sorvetes.
Uso de dietas modificadas para suínos dos 30 aos
120 kg mantidos em ambiente de alta
temperatura.
Eficiência alimentar e de desempenho de
diferentes genótipos zebuínos confinados.
Gestão financeira dos serviços prestados por
profissionais liberais: o caso dos dentistas da
região sul de Minas Gerais.
Universidade Federal de Lavras – UFLA, 1908 A
2008: mapeamentos do campus em formatos

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 48.720,00

29/11/2007 a
28/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Marcos
Guimarães/DMV

R$ 15.325,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Marcos Aurélio
Lopes/DMV

R$ 30.000,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

João Chrysostomo
de Resende Jr/DMV.

R$ 18.000,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ivo Francisco de
Andrade/DZO

R$ 33.050,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Raimundo Vicente
de Sousa/DMV

R$ 33.556,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

R$ 30.000,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

R$ 45.000,00

13/11/2007 a
12/05/2009

Não

R$ 13.224,00

13/11/2007 a
12/11/2008

Não

R$ 26.520,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da

Luiz Ronaldo de
Abreu /DCA
José Augusto de
Freitas Lima/DZO
Tarcísio de Moraes
Gonçalves/DZO
Luiz Marcelo
Antonialli/DAE
Elizabeth
Ferreira/DEG

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

3.12/07

analógicos e digitais.

Fapemig
SHA APQ-40425.05/07
Fapemig
SHA APQ-41215.05/07
Fapemig
SHA APQ-42645.05/07
Fapemig
SHA APQ-42685.05/07
Fapemig
SHA APQ-43075.05/07
Fapemig
SHA APQ-72255.06/07
Fapemig
SHA APQ-28065.05/07
Fapemig
TEC APQ-10435.07/07
Fapemig
CVZ APQ-31725.04/07

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Função ambiental da propriedade rural no
município de Lavras e seu entorno.

R$ 22.200,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Gestão social da rede universitária de
incubadoras tecnológicas de cooperativas
populares na geração de trabalho e renda.

R$ 19.756,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Indicadores de mercado de serviços no sul de
Minas.

R$ 13.600,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Alinhamento das agroindústrias lácteas mineiras
ao ambiente internacional.

R$ 18.349,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

R$ 18.403,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ricardo Pereira Reis/
DAE

R$ 16.461,00

11/12/2007 a
10/12/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Maria da Glória B. de
F. Mesquita/DED

R$ 11.603,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

André Luiz
Zambalde/DCC

Resistência ao cisalhamento dos solos residuais
na região sul de Minas Gerais.

R$ 29.474,00

31/10/2007 a
30/10/2008

Não

Desempenho e qualidade da carne de novilhos
alimentados com diferentes fontes de lipídeos.

R$ 35.000,00

31/10/2007 a
30/10/2008

Não

Fatores que determinam firmas do setor de
alimentos se tornarem alvo de fusões e
aquisições de corporações multinacionais em
Minas Gerais.
Concepções no processo ensino-aprendizagem:
uma pesquisa-ação estabelecendo a educação
matemática na sociedade como campo
profissional e científico.
Entre a pesquisa e a inovação tecnológica: o
desafio da transformação do conhecimento em
desenvolvimento nas instituições de ciência e
tecnologia de Minas Gerais (icts).

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Robson
Amâncio/DAE
José Roberto
Pereira/DAE
Ricardo de Souza
Sette/DA
Antônio Carlos dos
Santos/DAE

Stélio Maia
Menezes/DEG
Márcio Machado
Ladeira/DZO

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Número do
Contrato

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Fapemig
CVZ APQ-26975.04/07

Cinética e balanço de cálcio e fósforo em ovinos
da raça Santa Inês em crescimento com
diferentes níveis de suplementação desses
minerais.

R$ 12.546,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Cleto da Silva
Filho/DZO

R$ 40.000,00

13/11/2007 a
12/11/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Elias Tadeu
Fialho/DZO

R$ 30.000,00

13/12/07 a
12/12/08

Não

R$ 21.704,00

13/12/07 a
12/12/08

Não

R$ 25.886,00

31/10/2007 a
30/10/2009

Não

Fapemig
CVZ APQ-42555.04/07
Fapemig
CVZ APQ-22265.04/07
Fapemig
CVZ APQ-43275.04/07
Fapemig
CAG APQ-41495.02/07

Determinação das exigências nutricionais de
suinos na fase inicial submetidos a alto e baixo
desafio sanitário aplicando conceito de proteína
ideal na formulação de rações.
Utilização de vitamina D3 e 25hidroxicolecalciferol (25-OHD3) em rações de
frangos de corte e poedeiras comerciais.
Comparação entre as técnicas radiográficas intraoral e extra-oral na avaliação radiológica dentária
em cães com doença periodontal.
Caracterização morfo-anatômica, fisiológica e
bioquímica do desenvolvimento de sementes de
seringueira [hevea brasiliensis (wild. ex. adr. de
juss) muell arg.].

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Carlos Artur L. Leite/
DMV
Luis Edson Mota de
Oliveira/DBI

Fapemig
CAG APQ-29343.09/07

Avaliação da atividade nematicida de análogos da
cisteína.

R$ 24.313,00

31/10/2007 a
30/05/2009

Não

Fapemig
CAG-223/08

Publicação de livros pela Editora UFLA.

R$ 100.000,00

03/06/08 a
03/06/09

Não

Fapemig
CAG-375/08

5º Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas,
Óleos, Gorduras e Biodiesel.

R$ 10.000,00; sup.
R$ 5.000,00

07/07/08 a
10/08/08

Não

Fapemig
CAG-404/08

XLI Congresso Brasileiro de Fitopatologia.

R$ 25.000,00

10/08/08 a
14/08/08

Não

R$ 86.354,86

04/08/08 a
03/08/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Édila Vilela R. Von
Pinho/PRP

R$ 12.986,40

03/07/08 a

Não

Uso de

Mário Cesar

Fapemig
SHA - ACN-0003008
Fapemig

Apoio à manutenção do Núcleo de Inovação
Tecnológica e de Proteção ao Conhecimento da
UFLA-NINTEC.
Manutenção de um aparelho de extração por

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Gilberto
Bertechini/DZO

Vicente Paulo
Campos/DFP
Renato Paiva/Editora
Pedro Castro
Neto/DEG
Ricardo Magela de
Souza/DFP

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

CEX-APQ-0184808

fluído supercrítico do laboratório CAPQ/UFLA.

Fapemig
CEX-APQ-0185308

Manutenção de um aparelho de redução à
temperatura programada.

Fapemig
CAG-APQ-0185808

Manutenção para os microscópios eletrônicos do
laboratório de microscopia eletrônica e análise
ultraestrutural (LME)/UFLA.
48ª Reunião Anual de ABEAS - Associação
Brasileira de Ensino Agrícola Superior, 3º
Congresso de Educação Agrícola Superior e 3º
Fórum de Educação Agrícola Superior.
Continuidade das pesquisas desenvolvidas na
unidade experimental de produção de painéis de
madeira da UFLA.

Fapemig
CAG - 1248/08
Fapemig
CAG-PPM-0006008
Fapemig
CAG - PPM-0015608
Fapemig
CAG - PPM-0023908
Fapemig
CVZ - PPM-0028108
Fapemig
CVZ - PPM-0028408
Fapemig
CAG - PPM-0031608
Fapemig

Métodos não destrutivos para avaliar a qualidade
da madeira em clones de eucalyptus.
Estudo da qualidade fisiológica de sementes de
sorgo (sorghum bicolor l.) durante a maturação e
secagem.
Influência nutricional sobre a resposta imune de
Tilápias do Nilo (oreochromis niloticus) visando a
redução do uso de antibióticos.
Manipulação nutricional da ração de frangos de
corte para reduzir a excreção de elementos
poluidores do ambiente.
Avaliação do potencial bioindicador e
fitorremediador das plantas aquáticas salvinia
auriculata aulb. e thypha angustilfolia l. na
presença dos metais pesados cádmio e chumbo.
Modelos de spins em uma e duas dimensões e

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

02/07/09

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

laboratórios da
Instituição.

Guerreiro/DQI

R$ 9.975,00

03/07/08 a
02/07/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luiz Carlos A.
Oliveira/DQI

R$ 64.481,34

03/07/08 a
02/07/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Eduardo Alves/DFP

R$ 12.250,00

19/10/08 a
23/10/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Carlos Eduardo S.
Volpato/DEG

R$ 48.000,00

29/07/08 a
28/07/10

Não

R$ 48.000,00

30/07/08 a
29/07/10

Não

R$ 48.000,00

29/07/08 a
28/07/10

Não

R$ 24.000,00

29/07/08 a
28/07/10

Não

R$ 24.000,00

31/07/08 a
30/07/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Paulo Borges
Rodrigues/DZO

R$ 48.000,00

31/07/08 a
30/07/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Evaristo Mauro de
Castro/DBI

R$ 48.000,00

31/07/08 a

Não

Uso de

Onofre Rojas/DEX

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Lourival M. Mendes/
DCF
Paulo Fernando
Trugilho/DCF
João Almir
Oliveira/DAG
Luis David S.
Murgas/DMV

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
CEX - PPM-0040408
Fapemig
CEX - APL-0011208
Fapemig
SHA - APL-0005208
Fapemig
CAG - APL-0008408
Fapemig
SHA - APL-0003008
Fapemig
SHA - APL-0010308
Fapemig
CAG - APQ-0231908
Fapemig
CAG - APQ-0198908
Fapemig
CBB - APQ-0246308
Fapemig
SHA - APQ-0191008
Fapemig
SHA - APQ-0210208

Objeto

RECURSOS IFES
Valor

difusão com parâmetro Fuzzy.

Vigência

Financeiro

30/07/10

INFOCOMP - Journal of Computer Science.

R$ 21.000,00

28/07/08 a
27/07/09

Não

Ciência e Agrotecnologia.

R$ 61.740,00

28/07/08 a
27/07/09

Não

Apoio financeiro à Revista Cerne.

R$ 28.980,00

21/07/08 a
20/07/09

Não

Publicação da Revista Brasileira de Sementes.

R$ 40.882,80

28/07/08 a
27/07/09

Não

Organizações rurais & agroindustriais - edital
05/2008.

R$ 23.625,00

28/07/08 a
27/07/09

Não

R$ 164.078,71

27/10/08 a
26/10/11

Não

R$ 93.227,90

24/10/08 a
23/10/10

Não

R$ 128.573,76

27/10/08 a
26/10/10

Não

Consolidação da INCUBACOOP – UFLA.

R$ 89.681,76

24/10/08 a
23/10/10

Não

Planejamento estratégico situacional aplicado à
segurança pública.

R$ 30.240,00

24/10/08 a
23/10/10

Não

Batata-doce, a biomassa para etanol
biocombustível que contribui para o aumento da
produção de alimentos.
Hortafácil: um instrumento da extensão rural para
o planejamento da produção de hortaliças na
agricultura familiar e em hortas comunitárias,
escolares e domésticas.
Leveduras indígenas selecionadas para produção
de enzimas lignocelulolíticas e com alta eficiência
fermentativa para etanol combustível.

Materiais
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Heitor Augustus X.
Costa/DCC

Renato Paiva/DBI

Jose Roberto
S.Scolforo/DCF
Maria Laene M. de
Carvalho/DAG
Cristina Lelis L.
Calegário/DAE
Wilson Roberto
Maluf/DAG
Wilson Roberto
Maluf/DAG
Rosane F.
Schwan/DBI
José Roberto
Pereira/DAE
André Luiz
Zambalde/DCC

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

Fapemig
CAG - APQ-0266208

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Fosfogesso como adjuvante da lama vermelha na
remediação da drenagem ácida de mina e de
áreas contaminadas por elementos-traço.
Melhoria do acervo da Biblioteca Central da
Universidade Federal de Lavras por meio da
Fapemig
aquisição de livros técnico-científicos visando
SHA-APL-00047-08
atender às demandas dos programas de pósgraduação stricto sensu.
Fapemig
CAG - APQ-02482Macaúba: produção integrada e sustentável de
08
biocombustíveis.

R$ 56.460,82

04/11/08 a
03/05/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luiz Roberto G.
Guilherme/DCS

R$ 298.621,30

03/07/08 a
02/01/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Joel Augusto Muniz/
DEX

R$ 256.200,00

27/10/08 a
26/10/11

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Pedro Castro
Neto/DEG

Fapemig
CRA - APQ-0258008

R$ 81.625,95

04/11/08 a
03/05/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Pedro Castro
Neto/DEG

R$ 40.960,50

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Custódio Donizete
dos Santos/DQI

R$ 52.976,70

27/10/08 a
26/10/11

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Maria Lúcia Bianchi/
DQI

R$ 19.225,50

17/11/08 a
16/11/09

Não

Extrato de anadenanthera colubrina para o
controle de alternaria em citros.

R$ 34.230,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

Melhoramento do feijão carioca para resistência
ao mofo branco, antracnose e mancha angular e
outros caracteres agronômicos.

R$ 35.123,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

Novas tecnologias e desatenção no processo de
formação docente.

R$ 11.964,06

17/11/08 a
16/11/10

Não

Fapemig
CBB - APQ-0070008
Fapemig
CEX - APQ-0247208
Fapemig
CRA - APQ-0180708
Fapemig
CAG - APQ-0120208
Fapemig
CAG - APQ-0085008
Fapemig
SHA - APQ-0014008

Gestão integrada de resíduos sólidos de
estabelecimentos gastronômicos e construção
civil.
Purificação e atividade biológica do inibidor de
&#945; amilase de feijão branco (phaseolus
vulgaris): um promissor auxiliar no tratamento da
obesidade e do diabetes mellitus tipo 2.
Produção e caracterização de carvões ativados
preparados a partir de resíduos da colheita da
mamona e uso destes como suporte para
catalisadores na produção de biodiesel.
Diversidade e ecologia de mamíferos de pequeno
porte em uma região de ecótone cerrado-mata
atlântica no sul de MG.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Renato Gregorin/DBI
Douglas Antônio
Carvalho/DBI
João Bosco dos
Santos/DBI
Luciana A.
Rodrigues/DED

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
Fapemig
CAG - APQ-0143908
Fapemig
CVZ - APQ-0060708
Fapemig
CAG - APQ-0266408

Objeto
Caracterização e avaliação para o
desenvolvimento sustentável dos
agroecossistemas do município de Coqueiral,
estado de Minas Gerais.
Impacto econômico da implantação da
rastreabilidade em sistemas de produção de
bovinos de corte no estado de Minas Gerais e
levantamento das dificuldades encontradas pelos
pecuaristas que aderiram ao SISBOV.
Condicionamento de solos pelo uso eficiente de
fosfogesso e manejo da braquiária nas entre
linhas de lavouras cafeeiras.

Efeito de ácidos graxos voláteis sobre o índice
apoptótico no epitélio ruminal de bezerros x índice
apoptótico como indicador de resposta
morfológica da mucosa ruminal.
Fapemig
Diferencial de novas cultivares de café a doses de
CAG - APQ-01011nitrogênio e avaliação do estado nutricional por
08
medidor portátil de clorofila SPAD-502.
Fapemig
Análise morfológica e genética de isolados de
CAG - APQ-01537rhizoctonia solani e estudos epidemiológicos de
08
grupos de anastomose (ags) em algodão.
Fapemig
Comportamento geotécnico das areias porosas da
TEC - APQ-00248- região sul de Minas submetidas à medição da sua
08
colapsividade.
Fapemig
CVZ - APQ-0162008

Fapemig
CAG - APQ-0171908
Fapemig
CAG - APQ-0112708

Histopatologia da interação cercospora zeaemaydis x genótipos resistentes e susceptíveis de
milho, tratados ou não com fungicidas, e
diversidade genética do patógeno em Minas
Gerais.
Viabilidade da produção de mudas de Pereira e
Pessegueiro em sistema hidropônico.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 28.586,37

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Rosângela A. T.
Borém/DBI

R$ 35.748,30

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Marcos Aurélio
Lopes/DMV

R$ 41.049,75

04/11/08 a
03/05/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Maria de Lima/
DCS

R$ 34.716,15

17/11/08 a
16/11/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Suely de Fátima
Costa/DMV

R$ 21.007,06

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 22.958,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 37.852,50

17/11/08 a
16/05/10

Não

R$ 22.690,50

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Eduardo Alves/ DFP

R$ 24.663,27

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Nilton Nagib J.
Chalfun/DAG

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Janice Guedes de
Carvalho/DCS
Paulo Estevão de
Souza/DFP
Stélio Maia
Menezes/DEG

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
Fapemig
CEX - APQ-0114508
Fapemig
CEX - APQ-0163208
Fapemig
CVZ - APQ-0160808
Fapemig
TEC - APQ-0168308
Fapemig
CAG - APQ-0164508

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

R$ 40.995,90

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 25.620,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

Relação entre gordura corporal e eficiência
reprodutiva em éguas Mangalarga Marchador.

$ 34.730,00

17/11/08 a
16/12/09

Não

Adsorção de aminas de efluentes de flotação de
minérios.

R$ 35.122,50

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 36.360,03

17/11/08 a
16/11/10

Não

$ 22.680,00

24/10/08 a
23/10/10

Não

R$ 40.364,42

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 34.672,05

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 26.609,94

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 96.187,31

13/10/08 a
12/10/10

Não

R$ 19.560,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

Objeto
Preparação e caracterização de complexos de
inclusão entre atrazina e ciclodextrina suportada
em sílica.
Determinação de arsênio em aguardente por
voltametria de redissolução catódica utilizando
eletrodo de grafite modificado por resina epoxi.

Exopolissacarídeos produzidos por bactérias
fixadoras de nitrogênio atmosférico: composição
química e papel na simbiose e na tolerância a
estresses ambientais.
Núcleo de melhoria genética para pequenos e
médios produtores de leite no sul de Minas
Gerais.

Fapemig
CVZ - APQ-0229408
Fapemig
Caracterização e toxicidade do pó comercial de
CAG - APQ-00732hoodia gordonii.
08
Fapemig
Avaliação de inimigos naturais no controle de
CAG - APQ-01378- aphis gossypii glover, 1877 (hemíptera: aphididae)
08
em pepino cultivar japonês, em cultivo protegido.
Fapemig
Balanço hidrológico e produção de água numa
CAG - APQ-00942bacia hidrográfica no ambiente da Serra da
08
Mantiqueira, MG.
Fapemig
Integrando ações de educação em ciências para
SHA - APQ-02386democratização e popularização do Museu de
08
História Natural e Arquivo Histórico da UFLA.
Estudo das propriedades térmicas de madeiras
Fapemig
nativas da região do cerrado na avaliação da
CAG - APQ-00868potencialidade destas espécies na geração de
08
energia.

Materiais
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador
Luciana de Matos A.
Pinto/DQI
Adelir Aparecida
Saczk /DQI
José Camisão de
Sousa/DZO
Zuy Maria Magriotis/
DQI
Fátima Moreira/DCS
José Camisão de
Sousa/DZO
Angelita Duarte
Correia/DQI
Brígida de Souza
/DEN
Carlos Rogério de
Melo/DEG
Walclee de C. Melo/
DQI
Maria Lúcia Bianchi/
DQI

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

Fapemig
Corretivos da acidez e gesso sobre os efeitos da
CAG - APQ-00853- compactação do solo no crescimento e produção
08
do braquiarão e soja cultivados em sucessão.
Fapemig
Obtenção, avaliação e seleção de cultivares de
CBB - APQ-00252arroz para terras altas em Minas Gerais.
08
Fapemig
Implantação e condução de cafeeiros em
CAG - APQ-00768diferentes níveis de sombreamento.
08
Fapemig
Floração e frutificação de cafeeiros irrigados com
CAG - APQ-01161e sem períodos de estresse hídrico sob quatro
08
sistemas de produção.
Fapemig
Qualidade da carne de bovinos de corte
CVZ - APQ-01672- suplementados com caroço de algodão e vitamina
08
E.
Fapemig
Desenvolvimento de cultivares melhoradas
CBB - APQ-00153- visando a produção sustentável de hortaliças em
08
Minas Gerais.
Fapemig
TEC - APQ-00278HWRNA: redes neurais artificiais em hardware.
08
Fapemig
Identificação, avaliação e seleção de variedades
CAG - APQ-00653de abacateiros promissoras para produção de
08
biodiesel.
Extração, caracterização química, reológica,
Fapemig
microestrutural e aplicação tecnológica de
CVZ - APQ-01209hidrocolóides obtidos do ora-pro-nobis (peréskia
08
aculeata miller) como aditivos em alimentos.
Fapemig
Desenvolvimento de um modelo em escala
TEC - APQ-01280reduzida de um dispositivo indutor de adsorção
08
(dia).
Fapemig
Estratégias de adubação para a restituição de
CAG - APQ-00176- zinco na sucessão soja - milho em plantio direto
08
no cerrado.
Fapemig
Melhoramento de milho para a produção de
CAG - APQ-00533silagem: relação entre partes estruturais da

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

R$ 34.500,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 22.597,05

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 20.127,03

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 16.691,35

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 41.488,02

17/11/08 a
16/09/10

Não

R$ 46.536,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 33.772,12

17/11/08 a
16/05/10

Não

R$ 48.370,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 28.582,73

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 46.494,24

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 34.453,61

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 46.824,78

17/11/08 a
16/11/10

Não

Materiais
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador
Waldemar
Faquin/DCS
Antônio Alves
Soares/DAG
Rubens José
Guimarães/DAG
Myriane Stella
Scalco/DAG
Márcio M.
Ladeira/DZO
Wilson Maluf/DAG
Willian S.
Lacerda/DCC
José Darlan/DAG
Jaime V.
Resende/DCA
Joaquim Paulo da
Silva/DEX
Antônio Eduardo
Furtini Neto/DCS
Renzo G.Von Pinho/
DAG

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Objeto

08

planta, textura de grão e qualidade da forragem.

Fapemig
CAG - APQ-0084908
Fapemig
CAG - APQ-0088708
Fapemig
Fapemig
CAG - APQ-0116708
Fapemig
CAG - APQ-0129308

Desenvolvimento de novo produto: goiabada
cascão de baixo valor calórico com adição de
prebióticos.

R$ 41.763,36

17/11/08 a
16/11/10

Não

Tolerância ao calor em batata: seleção de clones
e caracterização fisiológica.

R$ 24.465,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

Melhoria da competitividade no mercado de
produtos lácteos produzidos por micro e
pequenas empresas do Sul de Minas.

R$ 26.221,91

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Sandra Pinto/DCA

Adaptação e produção de flores tropicais na
região sul de Minas Gerais.

R$ 44.157,75

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Patrícia Paiva/DAG

Comparação de modelos e métodos para estimar
tamanho de parcelas em experimentos de
conservação in vitro com maracujazeiro.

R$ 3.890,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Augusto
Ramalho/DEX

R$ 25.680,22

17/11/08 a
16/11/09

Não

R$ 35.306,69

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 26.118,23

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 48.997,10

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 25.509,59

17/11/08 a
16/11/10

Não

Fapemig
CAG - APQ-0143308

Fapemig
Avaliação da possibilidade de migração
CRA - APQ-01597descendente de ovos e larvas de peixes por
08
reservatório de médio porte em Minas Gerais.
Fapemig
Clearance de ácidos graxos voláteis no
CVZ - APQ-01563- ruminorretículo como estratégia para o controle da
08
acidose ruminal subaguda em bovinos.
Fapemig
Patogenia da neosporose em caprinos do sul de
CVZ - APQ-01396Minas Gerais: investigação de casos de aborto
08
associados ao neospora caninum.
Fapemig
Ação detergente e sanificante de produtos à base
CBB - APQ-01436de óleos essenciais sobre biofilmes microbianos.
08
Fapemig
Relação agente-estrutura na rede de pesquisa do
SHA - APQ-00620setor de leite e derivados em Minas Gerais.
08

Valor

Vigência

Financeiro

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Número do
Contrato

Materiais
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

João de Deus S.
Carneiro/DCA
César Brasil P. Pinto/
DBI

Paulo Pompeu/DBI
João Crysostomo
Resende Jr./DMV
Mary S. Varaschin
Roberta Hilsdorf
Piccoli
Luiz Marcelo
Antonialli/DAE

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

Integração de novos pesticidas com o parasitóide
de ovos trichogramma atopovirilia oatman &
platner, 1983 (hymenoptera: trichogrammatidae)
visando programas de manejo integrado de
pragas em cultura de milho.
Fapemig
Diversidade de invertebrados cavernícolas na
CRA - APQ-01826província espeleológica de Arcos, Pains e
08
Doresópolis (MG).
Estudo epidemiológico dos fatores de risco
Fapemig
associados à ocorrência de anaplasmose e
CVZ - APQ-01717babesiose em bovinos leiteiros nas pequenas e
08
médias propriedades da microrregião de Lavras,
Minas Gerais.
Fapemig
Simulação computacional da dinâmica de
CRA - APQ-01695populações visando programas de manejo
08
agrícola e pesqueiro.
Fapemig
Biodiversidade de fungos ocratoxigênico em grãos
CBB - APQ-00781de café de cultivo convencional e orgânico por
08
taxonomia polifásica.

Fapemig
CAG - APQ-0071808

Fapemig
CRA - APQ-0053508
Fapemig
CVZ - APQ-0173408
Fapemig
CAG - APQ-0019708
Fapemig
CAG - APQ-0073008

Filogeografia e diversidade genética de
populações de ceiba publiflora (st. hil.) k. schum
(malvaceae) em floresta estacional decidual sobre
afloramento de calcário no Brasil Central.
Aparato de secreção do tipo três (ttss) em
aeromonas hydrophila e sua relação com a
virulência de amostras para Tilápias do Nilo
(oreochromis niloticus).
Otimização de sistemas de micropropagação e
indução de poliplóides - suporte ao programa de
melhoramento genético da bananeira.
Produtividade dos cogumelos agaricus bisporus e
a. brasiliensis em função da diversidade e
população microbiana no composto de cultivo.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 35.013,30

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Geraldo
Andrade/DEN

R$ 32.235,00

17/11/08 a
16/11/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Rodrigo L.
Ferreira/DBI

R$ 21.518,70

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Marcos
Guimarães/DMV

R$ 18.000,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 43.134,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 46.042,50

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Dulcinéia
Carvalho/DCF

R$ 34.405,54

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Geraldo Márcio
Costa/DMV

R$ 31.052,05

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Moacir Pasqual/DAG

R$ 48.582,66

17/11/08 a
16/11/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Eustáquio S.
Dias/DBI

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Solange
Martins/DEX
Luis Roberto Batista/
DCA

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

Fapemig
Estabelecimento de banco de germoplasma e
CAG - APQ-00857caracterização genética da coleção de pêra
08
através de marcadores moleculares.
Fapemig
Substâncias orgânicas para o controle de
CAG - APQ-00937meloidogyne spp.
08
Fapemig
Osmopriming e re-indução de tolerância à
CAG - APQ-00986dessecação em sementes de interesse
08
agronômico visando prolongar a longevidade.
Fapemig
Bionematicida para o controle de meloidogyne
CAG - APQ-01158exigua em cafeeiros.
08
Fapemig
Vulnerabilidade de cafezais da região sul de
CAG - APQ-01474Minas Gerais às mudanças globais.
08
Fapemig
Desenvolvimento de barras para bocais tipo “lepa”
CAG - APQ-01647de baixo impacto erosivo.
08
Fapemig
Produtos alternativos no controle do
CAG - APQ-01742- colletotrichum gloesporioides agente da mancha
08
manteigosa em cafeeiro.
Fapemig
Incidência de cercospora coffeicola e sua
CAG - APQ-01716influência na qualidade da bebida e patógenos
08
associados à queda de frutos de cafeeiro.
Fapemig
Desenvolvimento de um sistema de medição
CAG - APQ-01755distribuída de umidade de solo utilizando uma
08
rede de sensores sem fios.
Fapemig
Efeito de investimento direto estrangeiro na
SHA - APQ-00674capacidade inovadora das pequenas e médias
08
empresas mineiras.
Fapemig
Estacionarização de variáveis para a otimização e
TEC - APQ-01392- sequenciamento operacional de lavra de minério
08
de ferro.
Fapemig
ESTR-1735/08

Pólo de excelência do café.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

R$ 33.224,85

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 35.085,75

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 17.089,80

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 36.392,48

17/11/08 a
16/07/10

Não

R$ 24.675,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 23.152,49

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 21.751,95

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 22.700,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 18.925,46

17/11/08 a
16/05/10

Não

R$ 19.362,00

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 17.045,95

17/11/08 a
16/11/10

Não

R$ 374.445,00

27/11/08 a
26/05/10

Não

Materiais
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador
Luciane V. Resende/
DAG
Denílson F. Oliveira/
DQI
Amauri A. Alvarenga/
DBI
Vicente
Campos/DFP
Ângela Maria
Soares/DBI
Luiz Antônio Lima/
DEG
Mário Sobral de
Abreu/DFP
Edson Pozza/DFP
Luiz Henrique
Correia/DCC
Cristina L. Leal
Calegário/DED
Ricardo Martins de
A. Silva/DCC
Rubens José
Guimarães/DAG

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Número do
Contrato

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Fapemig
ESTR-1739/08

Produção em larga escala de mudas clonais de
café (Coffea arabica L.) por embriogênese
somática.

R$ 342.231,00

13/11/08 a
12/11/10

Não

Fapemig
ESTR-1773/08

Centro Tecnológico de Comercialização on line de
Café.

R$ 334.437,00

27/11/08 a
26/05/10

Não

Fapemig
ESTR-1736/08

Implantação do Centro de Trainee em Mercados.

R$ 96.686,00

16/12/08 a
15/06/10

Não

R$ 181.963,00

04/12/08 a
03/12/10

Não

R$ 101.342,00

16/12/08 a
15/12/10

Não

Fapemig
ESTR-1737/08
Fapemig
ESTR-1738/08

Otimização de produção em escala industrial de
agentes bioprotetores e enzimas pectinolíticas em
uma empresa de base tecnológica incubada na
Universidade Federal de Lavras.
Comportamento de mudas de cafeeiros obtidas
por meio de enraizamento de estacas caulinares,
após o transplantio para o campo.

Materiais
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador
Carlos Henrique S.
Carvalho/PROCAFÉ
Luiz Gonzaga de
Castro JR./DAE
Luiz Gonzaga de
Castro JR./DAE
Sara Maria C. de
Souza/EPAMIG
Samuel P. de
Carvalho/DAG

Fapemig
CAG - APQ-0246708

Viablidade técnica e econômica da irrigação em
culturas oleaginosas - o caso da canola.

R$13.282,50

27/10/08 a
26/10/09

Não

FINEP/SEBRAE/Cu
rtume - Convênio
0254/2006

Processo tecnológico para tratamento dos
resíduos sólidos dos curtumes fornecedores das
indústrias de calçados do APL de Nova Serrana.

R$ 347.996,00

21/08/06 a
20/08/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luiz Carlos Oliveira/
DQI

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto
Pereira/DAE

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto
Scolforo/PRP

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto
Scolforo/PRP

FINEP/INCUBACO
OP – Convênio
0106.0603.00

Estruturação da INCUBACOOP/UFLA.

R$ 132.489,00

FINEP/NIT Convênio
01.06.0792.00

Proposta de implantação do Núcleo de Inovação
Tecnológica da UFLA.

R$ 169.812,79

Plano de desenvolvimento da Infraestrutura da
UFLA.

R$ 1.062.200,00

FINEP/INFRA III –
Convênio
0106.0959.00

29/09/06 a
28/09/08;
prorrogado até
29/07/09
23/11/06 a
22/11/08;
prorrogado até
23/07/09
15/12/06 a
14/12/08

Jacinto de A.
Carvalho/DEG

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

IEF - Convênio
010401103

RECURSOS IFES

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Mapeamento, inventário da vegetação nativa e
reflorestamento do Estado de Minas Gerais.

R$ 772.570,00; 2º
aditivo R$
200.000,00; 3º
Aditivo R$
600.000,00

14/07/03 a
10/07/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto S.
Scolforo/DCF

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Cláudio
Davide/DCF

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto S.
Scolforo/DCF

IEF - Convênio
010401906

Produção de sementes e mudas de espécies de
cerrado no Centro de Treinamento de ParacatuMG.

R$ 251.959,75;
supl. R$ 75.000,00

IEF - Convênio
010401406

Estabelecimento de Áreas Prioritárias para a
Conservação da Mata Atlântica em Minas Gerais.

R$ 441.877,00

IEF - Convênio
2101010402208

IEF - Convênio:
2101010402708

SIG/Inventário – Desenvolvimento e pesquisa
com técnicas de sensoriamento remoto de
informações geográficas e georeferenciadas,
como instrumento de política, planejamento e
gestão ambiental do Governo do Estado de
Minas.
Manejo Candeia – Sistema de Produção e Manejo
para a Candeia Eremanthus erythopappus (DC)
MacLeish.

28/06/06 a
31/12/06,
prorrogado até
31/12/07;
prorrogado até
31/10/08; 30/10/09
26/06/06 a
25/06/07;
prorrogado até
25/12/08,
prorrogado até
25/12/09

R$2.714.950,59

25/06/08 a
31/12/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto S.
Scolforo/DCF

R$ 420.430,14

25/06/08 a
24/06/11

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto S.
Scolforo/DCF

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

SECTES/Inovação
– Convênio
115/2006

RECURSOS IFES

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Implantação e operação do Programa de
Incentivo a Inovação – PII.

R$ 250.000,00,
sendo R$
130.000,00 –
Secretaria de
Estado de Ciência
Tecnologia e
Ensino Superior –
SECTES e R$
120.000,00 –
Prefeitura Municipal
de Lavras.

28/06/06 a
27/06/07;
prorrogado até
27/06/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto S.
Scolforo/PRP

R$ 60.000,00

13/12/07 a
12/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Édila Von Pinho/PRP

R$ 1.440.948,23

20/03/07 a
30/12/09 (Termo
Recp. Definitiva);

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Carlos S.
Zanzini/DCF

Atualização e aprofundamento dos estudos de
viabilidade técnica, econômica e mercadológica
PARTEC
para implantação do Parque Tecnológico de
Lavras – LAVRASTEC.
Contrato nº PX-SP- Reflorestamento no entorno do reservatório, nas
5214-CO-0002/07 e
regiões abrangidas pelo Lote 1, Lote 2, Lote 3,
Contrato
Lote 4 e Lote 5. Aproveitamento Hidrelétrico peixe
ENERPEIXE
Angical.
Memorando de
Acordo de
Cooperação n.
MOA/BRA/PII/0706

Implementação e execução do projeto de
conservação de manejo sustentável da
biodiversidade do solo no Brasil.

U$ 388.271,00

14/06/07 a
30/04/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

: Fátima Maria de
Sousa Moreira

Acordo de
Cooperação
Técnico Científico
n. 016/2007

Estabelecer programa de cooperação e
intercâmbio tecnico e científico a ser realizado
entre a UFLA e a V & M Florestal Ltda, com
interveniência da Fundecc promovendo a
otimização da produção do carvão de eucaliptus
para uso siderúrgico com foco na melhoria de
rendimentos da conversão madeira/carvão, maior
produtividade dos fornos e melhor qualidade
físico-química do termo-redutor.

R$ 1.320.736,00

19/10/07 a
18/10/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Tarcísio Lima

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Número do
Contrato

Objeto

Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

Acordo de
Cooperação
Técnico Científico
Nº. 40200001178

Desenvolvimento do projeto de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico p e d 176 –
“Pesquisa sobre as interações entre o regime
pluvial e o regime de escoamento das sub bacias
de drenagem para o reservatório da UHE
Camargos - Cemig”.

R$ 289.054,20

13/12/06 a
12/12/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Marciano da
Silva

CODEVASF/Centro
Referência

Instalação do Centro de Referência em
Recuperação de Áreas Degradadas na Estação
Ecológica de Corumbá, em Arcos/MG.

R$ 741.351,00

13/12/06 a
12/12/07;
prorrogado até
12/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Cláudio
Davide/DCF

Contrato FEAM – nº
2091010106907

Atuação na área de saneamento ambiental com
os municípios na área de abrangência da
SUPRAM SM e desenvolvimento de um Sistema
de Informação Geográfica para alocação dos
dados do Inventário de Resíduos Sólidos de MG.

R$ 624.260,25

12/12/07 a
11/12/08

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Antônio Marciano da
Silva/DEG e José
Roberto
Scolforo/DCF

REUNI (contrato
086/2007)

Plano de reestruturação e expansão das
Universidades Federais.

R$ 1.228.145,07

02/01/08 a
31/12/08

Não

Minas Olímpica

Implantação e execução do programa Minas
Olímpica – Oficina de Esportes na UFLA.

R$ 31.780,00

02/01/08 a
31/12/08

Não

R$ 1.870.000,00

05/05/08 a
04/07/09

Não

R$ 283.252,00

24/06/08 a
23/06/09

Não

R$ 5.635.095,60

28/11/08 a
27/11/09

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Roberto S.
Scolforo/DCF

R$ 2.025.000,00

Período de
execução 30/06/06 a
29/06/2011

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Luiz Marcelo
Antonialli

Definição de unidades amostrais a serem
inventariadas para o programa eletrificação rural
Luz para Todos.
Convênio
Galpão Cidadão: Potencializando jovens e adultos
6000.0039214.08.4 para o emprego, renda e cidadania na horticultura
- Petrobras/Galpão
familiar e informática básica.
Luz para Todos

SEMAD/WEB
Contrato nº
1371010136708 -

Desenvolvimento de pesquisa com banco de
dados geográficos e sistema de informação
geográfica para web.

ADM/EAD
Convênio nº
2006/96000013 -

Apoio didático-pedagógico ao funcionários do
Banco do Brasil matriculados no curso de
graduação em Administração, na modalidade à
distância.

Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.
Uso de
laboratórios da
Instituição.

Elias Tadeu
Fialho/Reitoria
Marcelo Castro/DEF
José Roberto S.
Scolforo/DCF
Elias R. Oliveira/DAE

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato
MBA/DRS
Contrato nº
002/2007 Furnas/Reprodução
Contrato nº 017965
Furnas
Biossegurança
Contrato nº 017959
Furnas Lagoas
Marginais
Contrato nº 018077
Embrapa Convênio de
Cooperação
Técnico e
Financeiro UFLA
158/07

Objeto
Gerenciamento do curso lato sensu denominado
“MBA Executivo em Negócios do
Desenvolvimento Regional Sustentável”, na
modalidade a distância, firmado entre o Banco do
Brasil S/A e demais instituições de ensino.
Desenvolvimento de métodos que objetivam o
aumento dos efeitos reprodutivos de peixes
nativos criados em cativeiro.
Desenvolvimento de protocolos de cerificação
sanitária, biossegurança e manejo sanitário para
os Programas de Reprodução de peixes do
Sistema Furnas.
Caracterização das lagoas marginais e planícies
de inundação do Alto Rio Grande quanto à sua
ictiofauna e definição de áreas prioritárias para
conservação da diversidade de peixes.
Conjugação de esforços entre as partes para a
execução, em regime de colaboração, dos
trabalhos de pesquisa agropecuária em
consonância com os projetos ou planos de ação.
Subprojetos:
02.06.10.009.00.04 - Adubação do Cafeeiro:
doses, parcelamento e mobilidade de nutrientes.
02.06.10.010.00.01 - Avaliação e
acompanhamento das ações de pesquisa e
desenvolvimento do projeto.
02.06.10.010.00.02 - Definição de técnicas para
controle da irrigação e seu efeito no consumo de
água em diferentes sistemas de produção do
cafeeiro (convencional e adensado) irrigado na
região sul de Minas Gerais.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 1.104.920,00

26/02/2007 a
11/05/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ricardo de Souza
Sette

R$ 394.540,00

30/07/08 a
29/07/12

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Ana T. M. Viveiros

R$ 375.870,00

30/07/08 a
29/07/11

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Henrique C. P.
Figueiredo

R$ 660.992,64

22/07/08 a
21/01/11

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Paulo S. Pompeu

R$ 425.289,00

27/11/07 a
30/11/11

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

Alberto
Colombo/DEG;
Myriane Stella
Scalco/DAG;
Fátima Conceição
Rezende/DEG;
Samuel Pereira de
Carvalho/DAG;
Moacir de Souza
Dias Júnior/DCS;

continua...

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto
02.06.10.010.00.04 - Efeito da densidade de
plantio, manejo de irrigação, estresse hídrico e
índice de área foliar na produtividade do cafeeiro
na região Sul de Minas Gerais.
02.06.10.023.00.05 - Melhoramento Genético
visando resistência a ferrugem do cafeeiro
utilizando genótipos oriundos do cruzamento de
“Icatu”, Híbrido de Timor com cultivares “elites”
visando produtividade e resistência durável à
ferrugem.
02.06.10.036.00.01 - Avaliação e
acompanhamento das ações de pesquisa e
desenvolvimento do projeto.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador
Geraldo César de
Oliveira/DCS;
Brígida Souza/DEN;
Geraldo Andrade de
Carvalho/DEN;
Eduardo Alves/DFP;
Edvaldo Aparecido
Amaral da
Silva/DCF.

02.06.10.036.00.02 - Alterações físico-hídricas e
resistência à penetração de um Latossolo
Vermelho Distroférrico cultivado com cafeeiro.
02.06.10.036.00.03 - Modelos de capacidade de
suporte de carga de um Latossolo Vermelho
distroférrico cultivado com cafeeiro em diferentes
sistemas de manejo do mato.
02.06.10.038.00.03 - Especificidade de
hospedeiros de espécies de planococcus.
02.06.10.038.00.06 - Seletividade de produtos
fitossanitários utilizados no controle de
cochonilhas da parte aérea do cafeeiro para uma
espécie de crisopídeo e outra de joaninha,
predadores desses insetos-praga.
continua...

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

R$ 195.992,00

01/11/07 a
30/10/11

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

03.06.10.006.00.03 - Estudos de alterações
estruturais em sementes de Coffea arabica e
Coffea canephora.
03.06.10.006.00.04 - Uso de macro arranjos do
projeto genoma do café na identificação e estudo
da expressão de genes envolvidos com
tolerância/sensibilidade e armazenamento de
sementes de Coffea arabica e Coffea canephora.
Embrapa Convênio de
Cooperação
Técnico e
Financeiro UFLA
175/07

Conjugação de esforços entre as partes para a
execução, em regime de colaboração, dos
trabalhos de pesquisa agropecuária em
consonância com os projetos ou planos de ação.
Subprojetos:
19.2004.018.01 - Influência de carboidratos na
recuperação de lavouras podadas e efeitos da
poda no comportamento do sistema radicular.
19.2004.018.03 - Contribuição do sistema
radicular e sua dependência de processos
fisiológicos da parte aérea, para a tolerância a
seca das plantas de café do material Siriema
19.2004.135.02 - Propriedades geotécnicas de
um Latossolo Vermelho-Amarelo cultivado com
cafeeiro.

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição.

José Donizeti Alves/
DBI;
Moacir de Souza
Dias Júnior/DCS;
Geraldo Andrade
Carvalho/DEN;
Denilson Ferreira de
Oliveira/DQI;
Mário Lúcio Vilela de
Resende/DFP;
Rubens José
Guimarães/DAG;
Élio Lemos da Silva/
DEG;

19.2004.137.02 - Trocas gasosas, potencial
hídrico foliar e morfologia interna de cafeeiros
submetidos a diferentes doses e fontes de silício.
continua...

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto
19.2004.137.03 - Efeito da adubação silicatada na
incidência e severidade de pragas da parte aérea
e subterrânea do cafeeiro.
19.2004.230.01 - Extratos de plantas de Minas
Gerais no controle de formigas cortadeiras Atta
sexdens rubropilosa Forel, 1908 (Hymenoptera:
Formicidae).

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador
Luiz Antônio
Lima/DEG;
Manoel Alves de
Faria/DEG;
Carlos José Pimenta/
DCA;

19.2004.230.04 - Extratos de plantas para o
controle do nematóide das galhas do cafeeiro
(Meloidogyne exigua Goeldi).
19.2004.230.05 - Extratos de plantas de Minas
Gerais para controle da ferrugem do cafeeiro,
Hemileia vastatrix Berk & Br.
19.2004.322.02 - Desenvolvimento em campo de
cafeeiros (Coffea arabica L.) enxertados
submetidos a diferentes níveis de reposição de
água.
19.2004.322.03 - Relação entre consumo relativo
de água e graus-dia de desenvolvimento do
cafeeiro arábica.
19.2004.322.04 - Consumo de água do cafeeiro
em diferentes fases fenológicas e irrigado por pivô
central.
19.2004.322.06 - Épocas de irrigação e seus
efeitos na indução floral, no pegamento e
maturação dos frutos e na produção do cafeeiro
(Coffea arabica L.).
continua...

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

Objeto
19.2006.400.01 - Gestão do Projeto.
19.2006.400.04 - Análise da composição química
do café.
19.2006.400.05 - Efeito do consumo de café
sobre parâmetros bioquímicos, fisiológicos, físicos
e antropométricos de indivíduos adultos, ativos e
sedentários.
19.2006.400.07 - Efeito do consumo de café
sobre parâmetros bioquímicos, fisiológicos, físicos
e antropométricos de indivíduos adultos, ativos e
sedentários portadores de diabetes tipo II.

RECURSOS IFES
Valor

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos Humanos
Equipe/
Coordenador

18.4.2 Relação de projetos administrados pela FAEPE em 2008

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

28/2007

29/2007

30/2007

31/2007

32/2007

33/2007

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Matemática
e Estatística
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Manejo Ambiental em Sistemas Florestais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Nutrição
Humana e Saúde
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Administração de Sistemas de Informação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Processamento e Controle de Qualidade de
carne, leite e ovos
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Farmacologia: atualização e novas perspectivas

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 176.130,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Agostinho Roberto
de Abreu

R$ 169.950,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Márcio Rocha
Faria

R$ 134.724,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria de Fátima
Piccolo Barcelos

R$ 179.220,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

André Luiz
Zambalde

R$ 126.381,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luis Roberto Batista

R$ 124.527,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Raimundo Vicente
de Souza

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 93.318,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Maria de Lima

R$ 90.846,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Frederico Faúla de
Souza

R$ 77.250,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Walclée de
Carvalho Melo

R$ 73.542,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Gilmar Tavares

R$ 93.936,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Antônio Carlos da
Silva Zanzini

R$ 75.705,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Rêmulo Maia Alves

R$ 101.970,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Heitor Augustus
Xavier Costa

R$ 67.362,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Patrícia Duarte de
Oliveira Paiva

Número do
Contrato

Objeto

Valor

34/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Fertilidade
do Solo e Nutrição de Plantas no Agronegócio

35/2007

36/2007

37/2007

38/2007

39/2007

40/2007

41/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Manejo Ambiental na Agroindústria
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Química
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Formas
Alternativas de Energia
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Avaliação de
Flora e Fauna em Estudos Ambientais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Informática
em Educação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Administração em Rede Linux
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Plantas
Ornamentais e Paisagismo

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 90.537,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

German Torres
Salazar

R$ 89.919,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Ricardo de Souza
Sette

R$ 62.109,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Marx Leandro
Naves Silva

45/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Manejo Ambiental em Sistemas Agrícolas

R$ 59.946,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Marx Leandro
Naves Silva

46/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Inovações Tecnológicas na Construção

R$ 58.092,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Francisco Carlos
Gomes

47/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Defesa
Sanitária Animal

R$ 72.615,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Christiane Maria
Barcellos
Magalhães da
Rocha

R$ 43.878,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Eduardo Brasil
Pereira Pinto

R$ 106.296,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Marcelo Silva de
Oliveira

42/2007

43/2007

44/2007

48/2007

49/2007

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Controladoria e Finanças empresariais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão no
Agronegócio com Ênfase em Administração Rural
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Solos e
Meio Ambiente

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Plantas
Medicinais: Manejo, Uso e Manipulação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: melhoria de
processo de software

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 63.345,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Rêmulo Maia Alves

R$ 42.333,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria Rachel
Vitorino

R$ 67.671,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luis Marcelo
Antonialli

R$ 122.673,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Paulo Henrique de
Souza Bermejo

R$ 45.732,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luciano Vilela Paiva

R$ 58.092,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Daniel Carvalho de
Resende

R$ 31.827,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Antônio Gilberto
Beterchini

Número do
Contrato

Objeto

Valor

50/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Tecnologia
de Redes de Computadores

51/2007

52/2007

53/2007

54/2007

55/2007

56/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Ecoturismo:
inter. e planejamento de atividades em áreas
naturais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão de
Empresas com Ênfase em Micro e Pequenas
Empresas
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: MBA
Executivo em Governança de Tecnologia da
Informação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Biotecnologia: Fundamentos Técnicos,
Aplicações e Perspectivas
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão de
Empresas com Ênfase em Qualidade
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Piscicultura

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 38.007,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Suely de Fátima
Costa

R$ 32.136,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Flávia Maria de
Oliveira Borges
Saad

R$ 29.973,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Eduardo Alves

R$ 27.192,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria das Graças
Guimarães
Carvalho

R$ 56.547,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Ahmed Ali Abdalla
Esmin

R$ 30.900,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Alessandro Teodoro
Buzzi

R$ 28.428,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Donizetti Alves

R$ 28.119,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Ronald Zanetti
Bonetti Filho

Número do
Contrato

Objeto

Valor

57/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Morfofisiologia Animal

58/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Nutrição e
Alimentação de Cães e Gatos

59/2007

60/2007

61/2007

62/2007

63/2007

64/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Manejo de
Doenças de Plantas
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Produção e
Tecnologia de Sementes
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Produção de
Software (com ênfase em software livre)
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Educação
Física Escolar
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Bioética
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: manejo
integrado de pragas e receituário agronômico

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

65/2007

66/2007

67/2007

68/2007

69/2007

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão no
Agronegócio com Ênfase em Gestão de Riscos
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Máquinas
Agrícolas: Projetos, Aplicações e Regulagem
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Tecnologia e
Qualidade de Alimentos Vegetais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Agricultura
Orgânica
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Tecnologia
da Cachaça

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 44.496,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luiz Gonzaga de
Castro Junior

R$ 25.956,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Gilmar Tavares

R$ 24.102,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria de Fátima
Piccolo Barcelos

R$ 25.956,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Gabriel José de
Carvalho

R$ 24.102,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria das Graças
Cardoso

70/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Botânica

R$ 18.540,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Evaristo Mauro de
Castro

71/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Doenças
Transmissíveis na Reprodução de Bovinos

R$ 18.540,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Christian Hirsh

72/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Produção de
Suínos

R$ 16.068,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Elias Tadeu Fialho

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 14.832,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Moacir Pascoal

R$ 6.180,00

01/11/2007 a
31/10/2009

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Eduardo Valério de
Barros Vilas Boas

R$ 42.570,00

26/09/2008 a
25/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Joaquim Quintero
Uchôa

38/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão E
Manejo Ambiental Em Sistemas Agrícolas

R$ 48.504,00

26/09/2008 a
25/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Marx Leandro
Naves Silva

39/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Morfofisiologia Animal

R$ 21.004,00

26/09/2008 a
25/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Suely de Fátima
Costa

40/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Informática
Em Educação

R$ 72.566,00

26/09/2008 a
25/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Rêmulo Maia Alves

41/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Controladoria e Finanças Empresariais

R$ 74.040,00

07/10/2008 a
06/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

German Torres
Salazar

Número do
Contrato

Objeto

Valor

73/2007

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Cultura de
Tecidos Vegetais: Tecnologia e Aplicações

74/2007

37/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Pós-Colheita
de Frutos e Hortaliças: Manutenção e Qualidade
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Administração em Redes Linux

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 56.558,00

07/10/2008 a
06/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Gilberto Lage

R$ 59.676,00

07/10/2008 a
06/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Maria de Lima

R$ 26.716,00

07/10/2008 a
06/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Zenita Cunha
Guenther

R$ 29.807,00

07/10/2008 a
06/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Donizeti Alves

R$ 15.242,00

07/10/2008 a
06/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria de Fátima
Píccolo Barcelos

R$ 20.770,00

27/10/2008 a
26/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Evaristo Mauro de
Castro

R$ 61.619,00

24/10/2008 a
23/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

André Luiz
Zambalde

R$ 161.104,00

24/10/2008 a
23/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Agostinho Roberto
de Abreu

R$ 20.634,00

24/10/2008 a
23/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Gabriel José de
Carvalho

Número do
Contrato

Objeto

Valor

42/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Física

43/2008

44/2008

45/2008

46/2008

47/2008

48/2008

49/2008

50/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Fertilidade
do Solo e Nutrição de Plantas No Agronegócio
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Educação
Especial Para Talentosos E Bem Dotados
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Bioética
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Tecnologia e
Qualidade De Alimentos Vegetais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Botânica
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Administração de Sistemas de Informação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Matemática
e Estatística
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Agricultura
Orgânica

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

51/2008

52/2008

53/2008

54/2008

55/2008

56/2008

57/2008

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Bovinocultura Leiteira: Manejo, Mercado E
Tecnologia
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: MBA
Executivo em Governança de Tecnologia da
Informação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Tecnologia
de Redes de Computadores
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Solos e
Meio Ambiente
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Engenharia
de Software com Ênfase em Software Livre
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Avaliação de
Flora e Fauna em Estudos Ambientais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Manejo
Integrado de Pragas E Receituário Agronômico

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 60.876,00

24/10/2008 a
23/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Nadja Gomes Alves

R$ 113.022,00

27/10/2008 a
26/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Paulo Bermejo de
Souza

R$ 60.158,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Rêmulo Maia Alves

R$ 70.846,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Marx Leandro
Naves Silva

R$ 76.575,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Ahmed Ali Abdalla
Esmin

R$ 87.900,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Antonio Carlos da
Silva Zanzini

R$ 17.271,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luís Cláudio
Paterno Silveira

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

58/2008

59/2008

60/2008

61/2008

62/2008

63/2008

64/2008

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Nutrição
Humana e Saúde
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Ecoturismo:
Interpretação e Planejamento de Atividades Em
Áreas Naturais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Processamento E Controle de Qualidade de
Carne, Leite e Ovos
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Inovações Tecnológicas na Construção
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Manejo Ambiental em Sistemas Florestais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Clínica
Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Plantas
Ornamentais e Paisagismo

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 113.784,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria de Fátima
Píccolo Barcelos

R$ 24.422,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria Rachel
Vitorino

R$ 90.573,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luís Roberto Batista

R$ 32.951,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Francisco Carlos
Gomes

R$ 120.299,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Márcio Rocha
Faria

R$ 36.825,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Leonardo Augusto
Lopes Muzzi

R$ 42.948,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Patrícia Duarte de
Oliveira

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 68.029,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Frederico Faúla de
Sousa

R$ 32.656,00

31/10/2008 a
30/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Gilmar Tavares

R$ 70.191,00

31/10/2008 a
30/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Raimundo Vicente
de Sousa

R$ 48.302,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luciano Vilela Paiva

R$ 42.148,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Christiane Maria
Barcellos
Magalhães da
Rocha

70/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Educação
Física Escolar

R$ 18.766,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Alessandro Teodoro
Bruzi

71/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão De
Empresas Com Ênfase Em Micro E Pequenas
Empresas

R$ 33.696,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luiz Marcelo
Antonialli

65/2008

66/2008

67/2008

68/2008

69/2008

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Manejo Ambiental na Agroindústria
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Formas
Alternativas de Energia
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Farmacologia: Atualização e Novas Perspectivas
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Biotecnologia: Fundamentos Técnicos,
Aplicações E Perspectivas
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Defesa
Sanitária Animal

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

72/2008

73/2008

74/2008

75/2008

76/2008

77/2008

78/2008

79/2008

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão de
Empresas com Ênfase em Qualidade
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão no
Agronegócio Com Ênfase Em Administração
Rural
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão no
Agronegócio Com Ênfase Em Cooperativas
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão no
Agronegócio com Ênfase em Gestão de Riscos
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Nutrição e
Alimentação de Cães e Gatos
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Piscicultura
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Plantas
Medicinais: Manejo, Uso E Manipulação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Produção de
Suínos

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 49.535,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Daniel Carvalho de
Rezende

R$ 61.263,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Ricardo de Souza
Sette

R$ 11.509,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Antonio Carlos dos
Santos

R$ 38.779,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luiz Gonzaga de
Castro Júnior

R$ 17.135,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Flávia Maria de
Oliveira Borges
Saad

R$ 31.148,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Ana Terezade
Mendonça Viveiros

R$ 25.935,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Eduardo Brasil
Pereira Pinto

R$ 18.186,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Elias Tadeu Fialho

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 29.499,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria das Graças
Guimarães
Carvalho

R$ 73.392,00

30/10/2008 a
29/04/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Walcleé de
Carvalho Melo

R$ 68.854,77

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

André Luiz
Zambalde

R$ 20.240,10

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Joaquim Quintero
Uchôa

90/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Agricultura
Orgânica

R$ 14.550,38

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Gabriel José de
Carvalho

91/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Avaliação de
Flora e Fauna em Estudos Ambientais

R$ 56.685,12

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Antonio Carlos da
Silva Zanzini

92/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Bioética

R$ 21.461,26

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Donizeti Alves

Número do
Contrato

Objeto

Valor

80/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Produção e
Tecnologia de Sementes

81/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Química

88/2008

89/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Administração de Sistemas de Informação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Administração em Redes Linux

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

93/2008

94/2008

95/2008

96/2008

97/2008

98/2008

99/2008

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Biotecnologia: Fundamentos Técnicos,
Aplicações e Perspectivas
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Bovinocultura Leiteira: Manejo, Mercado e
Tecnologia
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Controladoria e Finanças Empresariais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Defesa
Sanitária Animal
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Ecoturismo:
Interpretação e Planejamento de Atividades
Naturais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Engenharia
de Software Com Ênfase em Software Livre
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Farmacologia: Atualização e Novas Perspectivas

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 29.305,86

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luciano Vilela Paiva

R$ 42.479,90

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Nadja Gomes Alves

R$ 45.910,13

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

German Torres
Salazar

R$ 41.254,50

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Christiane Maria
Barcellos
Magalhães da
Rocha

R$ 25.787,30

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria Rachel
vitorino

R$ 44.380,50

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Ahmed Ali Abdalla
Esmin

R$ 69.649,28

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Raimundo Vicente
de Sousa

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 71.571,09

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Maria de Lima

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Física

R$ 38.305,77

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Gilberto Lage

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Formas
Alternativas de Energia

R$ 34.800,68

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Gilmar Tavares

R$ 26.079,30

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luiz Marcelo
Antonialli

R$ 41.175,70

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Daniel Carvalho de
Rezende

R$ 22.428,80

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Francisco Carlos
Gomes

R$ 32.964,09

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Marx Leandro
Naves Silva

Número do
Contrato

Objeto

Valor

100/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Fertilidade
do Solo e Nutrição de Plantas no Agronegócio

101/2008

102/2008

103/2008

104/2008

105/2008

106/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão de
Empresas com Ênfase em Micro e Pequenas
Empresas
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão de
Empresas com Ênfase em Qualidade
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Inovações Tecnológicas Na Construção
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Manejo Ambiental em Sistemas Agrícolas

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

107/2008

108/2008

109/2008

110/2008

111/2008

112/2008

113/2008

114/2008

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Manejo Ambiental em Sistemas Florestais
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão e
Manejo Ambiental Na Agroindústria
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão no
Agronegócio Com Ênfase em Administração
Rural
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Gestão no
Agronegócio Com Ênfase em Gestão De Riscos
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Informática
em Educação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Matemática
e Estatística
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Morfofisiologia Animal
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Nutrição
Humana e Saúde

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 101.505,36

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Márcio Rocha
Faria

R$ 41.434,06

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luiz Gonzaga de
Castro Júnior

R$ 63.348,55

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Rêmulo Maia Alves

R$ 26.555,28

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Agostinho Roberto
de Abreu

R$ 27.906,26

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Frederico Faúla de
Sousa

R$ 66.361,75

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Ricardo de Souza
Sette

R$ 15.348,84

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Suely de Fátima
Costa

R$ 68.772,63

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria de Fátima
Píccolo Barcelos

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS
Número do
Contrato

RECURSOS IFES

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

Valor

Vigência

Financeiro

R$ 23.076,60

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Ana Terezade
Mendonça Viveiros

R$ 29.520,54

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Eduardo Brasil
Pereira Pinto

R$ 45.724,56

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Patrícia Duarte de
Oliveira Paiva

R$ 73.386,11

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Luís Roberto Batista

R$ 11.347,83

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria das Graças
Guimarães
Carvalho

R$ 53.322,66

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Walcleé de
Carvalho Melo

121/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Solos e
Meio Ambiente

R$ 44.786,31

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Marx Leandro
Naves Silva

122/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Tecnologia
de Redes de Computadores

R$ 24.756,80

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Rêmulo Maia Alves

115/2008

116/2008

117/2008

118/2008

119/2008

120/2008

Objeto
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Piscicultura
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Plantas
Medicinais: Manejo, Uso e Manipulação
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Plantas
Ornamentais e Paisagismo
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado:
Processamento e Controle de Qualidade De
Carne, Leite e Ovos
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Produção e
Tecnologia de Sementes
Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Química

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS

RECURSOS IFES

Vigência

Financeiro

Materiais

Recursos
Humanos
Equipe/
Coordenador

R$ 14.316,33

10/11/2008 a
9/11/2010

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Maria de Fátima
Píccolo Barcelos

R$ 6.532.282,93

13/10/05 a
12/10/10

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

José Roberto
S.Scolforo/DCF

Não

Uso de
laboratórios da
Instituição

Pró Reitoria de
Pesquisa

Número do
Contrato

Objeto

Valor

123/2008

Contratação da FAEPE para gerenciamento do
Curso de Pós Graduação Lato Sensu na
modalidade a distância denominado: Tecnologia e
Qualidade de Alimentos Vegetais

IEF/ZEE
Convênio
010.401.405

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de
Minas Gerais.

11/08/05 a

FINEP/PRO
INFRA
Convênio nº
01.05.0449.00.

Plano de Desenvolvimento da pesquisa na UFLA.

R$ 665.000,00

FINEP/CAPQ
Convênio nº
01.06.1022.00

Aquisição de equipamentos do estado da arte
para equipar a central de análises e prospecção
química – CAPQ.

R$ 821.727,00

19/12/06 a
18/12/08

Não

FINEP/Biodiesel

Produção de Mamona: sustentabilidade agrícola
para produção de biodiesel no sul de Minas.

R$ 211.340,32

28/04/06 a
27/04/08; prorrog.
27/04/09

Não

FINEP/Materiais
Convênio nº
01.07.0566.00

Plano de Desenvolvimento Institucional da InfraEstrutura de pesquisa da UFLA.

R$ 1.211.586,00

06/12/07 a
05/12/09

Não

MDA/Energia

Produção de energia renovável, alimentos e fibras
com técnicas agrícolas ambiental e socialmente
sustentáveis, como um vetor de desenvolvimento
regional para o Norte de Minas Gerais.

R$ 121.000,00

29/12/06 a
19/06/07;prorrog.
31/12/07;prog.
30/09/08

Não

Contrato Funil/Jaú

Programa de produção intensiva de alevinos de
jaú.

R$ 290.000,00

11/11/05 a
10/11/07

Não

CODEVASF

Plano de ação para o desenvolvimento florestal
da Bacia do São Francisco.

R$ 600.000,00

06/02/06 a
29/01/08

Não

10/08/07; prorrog.
11/08/08

Uso de
laboratórios da
Instituição
Uso de
laboratórios da
Instituição
Uso de
laboratórios da
Instituição
Uso de
laboratórios da
Instituição
Uso de
laboratórios da
Instituição
Uso de
laboratórios da
Instituição

Mário Guerreiro/DQI
Pró Reitoria de
Pesquisa
Pró Reitoria de
Pesquisa
Pedro Castro Neto/
DEG
Priscila Logato/DZO
Antonio Cláudio
Davide/DCF

