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INTRODUÇÃO
Este relatório de Gestão está estruturado seguindo os itens das orientações das Normativas
contidas Instrução Normativa TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 71/2013, da Decisão
Normativa TCU nº 134/2013 e da Portaria TCU nº 90/2014, Decisão Normativa TCU nº 143/2015 e
Portaria CGU 650/2014.

Os itens e quadros abaixo, constantes da Portaria TCU nº 90/2014, não se aplicam à Instituição:




















Item 2.5 Remuneração paga aos administradores
Item 5.2.1 Programa Temático
Item 5.2.2 Objetivo
Quadro 5.2.3.1 Ações – OFSS
Item 5.2.3.3 Ações não previstas LOA 2014
Item 5.2.3.4 Ações - Orçamento de Investimento
Item 5.5 Informações sobre Custos de Produtos e Serviços
Item 6.1.3.2 Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários Executados
Item 6.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários Executados
Item 6.3 Reconhecimento de Passivos por insuficiência de Créditos
Item 6.5 Transferência de Recursos
Item 6.7 Renúncia de Receitas
Item 6.8 Gestão de Precatórios
Quadro A.7.1.4.2 Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da
unidade jurisdicionada
Item 8.2.3 Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ
Item 8.3 Bens Imóveis Locados de Terceiros
Item 11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercicio
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Identificação e Atributos

1.1

Identificação

Quadro A 1.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação

Código SIORG: 244

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

Código LOA: 26263

Código SIAFI: 153032

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

(035) 3829-1502

Código CNAE: 8532-5/00

(035) 3829-1546

Endereço eletrônico: reitoria@reitoria.ufla.br
Página da Internet: http://www.ufla.br
Endereço: Praça Prof. Edmir Sá Santos, s/n – Câmpus Universitário – Cx. Postal 3037 – Lavras/MG – 37200-000
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Criada pela Lei nº 8.956, de 15 de dezembro de 1994, por transformação da Escola Superior de Agricultura de Lavras,
fundada em 1908, federalizada pela Lei nº 4.307 de 23 de dezembro de 1963 e transformada em autarquia de regime
especial pelo Decreto nº 70.686, de 07 de junho de 1972, regendo-se pela legislação vigente, por Estatuto, pelo
Regimento Geral e pelas resoluções e normas emanadas dos Conselhos Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Tem por finalidade promover o ensino de graduação e pós-graduação, a pesquisa e a extensão universitária,
desenvolver as ciências, as letras, as artes, o esporte e a saúde e prestar serviços técnicos especializados à comunidade.
As normas que estabelecem a estrutura orgânica são definidas pelo Regimento Geral aprovado pela Resolução CUNI
Nº 009/2010, alterado pelas Resoluções CUNI 076/2010, 010/2011, 17/2011, 078/2011, 087/2011, 095/2011, 027/2012,
044/2012, 079/2012, 059/2013 e 087/2014 e Regimentos Internos. O Estatuto foi aprovado pela Portaria MEC nº 959,
de 3/8/1995, publicada do DOU de 4/8/1995, alterado pelas Portarias MEC nº 66, de 17/1/2007 (DOU de 19/1/2007) e
nº 1.591, de 28/10/1999 (DOU de 3/11/1999)
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI

Nome

-

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI

Nome

-

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

153032

15251
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1.2

Finalidade e Competências Institucionais

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) é pessoa jurídica de direito público, autarquia
especial integrante da Administração Indireta da União, criada pela Lei no 8.956, de 15/12/94,
vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.078.679/0001-74, com sede
na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, Câmpus Universitário, CEP 37.200-000, Caixa Postal
3037. Tem como finalidades e competências institucionais:
I.
estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II.
formar indivíduos nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, bem como
colaborar na sua educação continuada;
III.
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o
entendimento do ser humano e do meio em que vive;
IV.
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;
V.
suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI.
estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela uma relação
de reciprocidade;
VII. promover a extensão, junto à população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;
VIII. desenvolver as ciências, as letras, as artes, o esporte e a saúde, visando à preservação e à
melhoria da qualidade de vida.
Suas finalidades e competências estão relacionadas com a Constituição Federal e as seguintes
Leis:
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 207 - Dispõe sobre a
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das
universidades;
2. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
3. Lei nº 5.539, de 27 de novembro de 1968. Modifica dispositivos da Lei número 4.881-A, de
6 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Superior, e dá outras
providências;
4. Lei n° 8.956, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a transformação da Escola Superior
de Lavras em Universidade Federal de Lavras e dá outras providências;
5. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional;
6. Lei nº 9.515, de 20 de novembro de 1997. Dispõe sobre a admissão de professores, técnicos
e cientistas estrangeiros pelas universidades e pelas instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais;
7. Lei no 10.558, de 13 de novembro de 2002. Cria o Programa Diversidade na Universidade, e
dá outras providências;
8. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e
nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências;
9. Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do
Brasil – UAB;
3

Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
11. Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI;
12. Decreto nº 6.129, de 20 de junho de 2007. Dispõe sobre a vinculação das entidades
integrantes da administração pública federal indireta;
13. Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos Decretos nos 5.622,
de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e
5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação
e sequenciais no sistema federal de ensino;
14. Decreto nº 7.233, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre procedimentos orçamentários e
financeiros relacionados à autonomia universitária, e dá outras providências;
15. Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei no 12.711, de 29 de agosto
de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de
ensino técnico de nível médio;
16. Estatuto da Universidade Federal de Lavras. Aprovado pela Portaria MEC nº 959, de 3/8/95,
publicada no DOU de 4/8/95, alterado pelas Portarias MEC nº 1.591, de 28/10/99 (DOU de
3/11/99) e nº 66, de 17/1/07 (DOU de 19/1/07);
17. Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras. Aprovado pela Resolução CUNI n°
009, de 25/3/2010 e alterado pelas Resoluções CUNI n° 76/2010, n° 10/2011, n° 17/2011, n°
78/2011, n° 87/2011, n° 95/2011, n° 027/2012, n° 044/2012, 079/2012 e 059/2013;
18. Regimento Interno do Conselho Universitário da UFLA. Aprovado pela Resolução CUNI n°
042, de 7/7/2010.
19. Regimento Interno do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFLA. Aprovado pela
Resolução CUNI n° 050, de 4/8/2010.
20. Regimento Interno do Conselho de Curadores da UFLA. Aprovado pela Resolução CUNI n°
56, de 8/9/2010.
21. Regimento Interno da Reitoria da UFLA. Aprovado pela Resolução CUNI n° 041, de
22/5/2012.
10.
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1.3

Organograma Funcional
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Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Áreas/ Subunidades
Estratégicas
Conselho Universitário
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão
Conselho de Curadores

Reitoria
Gabinete

Coordenadoria de Cerimonial

Assessoria de Comunicação
Social

Comissão Interna de Supervisão
da Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação
Diretoria de Relações
Internacionais

Comissão Permanente de
Pessoal Docente

Competências

Titular

Cargo

Período de atuação

Órgão superior de deliberação coletiva da UFLA, em matéria
de administração financeira e política universitária.
Órgão superior de deliberação coletiva, autônomo em sua
competência, responsável pela política de todas as atividades
de ensino, pesquisa e extensão da UFLA.
Órgão de fiscalização econômico-financeira da UFLA

José Roberto Soares
Scolforo
José Roberto Soares
Scolforo

Presidente

1º/1/2014 a

Presidente

1º/1/2014 a

Gabriel José de Carvalho
Carlos José Pimenta
Carlos Eduardo do Prado
Saad
José Roberto Soares
Scolforo
Ana Carla Marques
Pinheiro

Presidente
Presidente
Presidente

1º/1/2014 a 20/1/2014
26/3/2014 a 8/8/2014
13/11/2014 a

Reitor

1º/1/2014 a

Chefe

1º/1/2014 a

Pauline Freire Pimenta

Coordenadora

Élberis Pereira Botrel

Assessor

1º/1/2014 a

Carlos Henrique da Silva

Presidente

1º/1/2014 a

Antônio Chalfun Júnior

Diretor

1º/1/2014 a

Nilton Nagib Jorge
Chalfun

Presidente

1º/1/2014 a

Órgão executivo central que administra, coordena, fiscaliza e
superintende todas as atividades da UFLA.
Órgão de apoio e assessoramento da Reitoria, com atribuição
de executar os serviços técnico-administrativos de apoio e de
relações públicas do Reitor
Órgão de apoio e assessoramento do Gabinete da Reitoria que
tem por objetivo o planejamento e a organização de
cerimônias a serem realizadas no âmbito da Universidade
Federal de Lavras.
Órgão de apoio e assessoramento do Gabinete da Reitoria, nas
áreas de Imprensa, Relações Públicas, Publicidade e
Propaganda, tem como finalidades prestar serviços de
administração das informações jornalísticas, elaborar e
executar programas institucionais para o público interno e
externo, bem como planejar, coordenar, executar e administrar
a publicidade, propaganda e campanhas promocionais e
institucionais de interesse da Instituição.
Órgão de supervisão, assessoramento e acompanhamento da
formulação e execução da política de pessoal técnicoadministrativo da UFLA.
Órgão de apoio e assessoramento da Reitoria que tem por
objetivo promover a interação da UFLA com instituições de
ensino superior e empresas estrangeiras, órgãos e organismos
internacionais, bem como cooperar na celebração de parcerias
de cooperação técnica e científica de âmbito internacional.
Órgão de assessoramento da Reitoria, incumbido de
acompanhar a execução da política de pessoal docente.
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Procuradoria-Geral

Auditoria Interna

Comissão de Ética

Comissão Própria de Avaliação

Biblioteca Universitária

Ouvidoria

Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis e Comunitários
Coordenadoria de Programas
Sociais
Coordenadoria de Moradia e
Alimentação

Órgão executivo de assessoramento que tem por competência
a defesa judicial e extrajudicial dos interesses da União no
âmbito da UFLA, bem como as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico à administração universitária.
Órgão de apoio e assessoramento técnico, tem por atribuição
as atividades de controle preventivo e corretivo, de
fiscalização e de orientação dos atos e fatos administrativos da
UFLA em assuntos contábeis, orçamentários, financeiros,
patrimoniais e de pessoal
Órgão de assessoramento da Reitoria, tem por objeto orientar
e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da
UFLA, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio
público.
Órgão de apoio e assessoramento da Reitoria, tem por objetivo
a condução dos processos de avaliação internos da Instituição,
no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).
Órgão de assessoramento, tem a finalidade de atender ao
ensino, à pesquisa e à extensão da UFLA, pautando sua
atuação na democratização do acesso à informação e ao
acervo sob sua responsabilidade e o respeito ao princípio do
controle bibliográfico universal.
Órgão autônomo que tem por finalidade contribuir para o
desenvolvimento institucional, atuando como um canal de
interlocução com a sociedade, com vistas a mediar as relações
entre a Administração Pública e o administrado, propondo
ações corretivas ou de aproveitamento de sugestões viáveis e
pertinentes
Órgão responsável pela execução das atividades de assistência
social dirigida a todos os segmentos da Universidade Federal
de Lavras
Órgão responsável pela definição de políticas sociais e pela
execução de programas educacionais e de assistência a
servidores e estudantes regularmente matriculados.
Órgão responsável pela coordenação dos programas de
Moradia Estudantil e Alimentação direcionados a todos os
segmentos da Universidade Federal de Lavras, priorizando os
estudantes avaliados como sendo de maior vulnerabilidade
socioeconômica, a fim de corroborar no atendimento a suas
necessidades básicas.

Meurenir José de Paula
Ludmila Meira Maia
Dias

Diretor
Procuradora-Chefe

1º/1/2014 a 28/5/2014
28/5/2014 a

Márcio Donizete Rosa

Auditor Interno

1º/1/2014 a

Juraciara Vieira Cardoso
Adriano Higino Freire

Presidente
Presidente

1º/1/2014 a 1º/7/2014
1º/7/2014 a

José Antônio Araújo
Andrade
Carolina Valeriano de
Carvalho
Nivaldo Oliveira

Presidente
Presidente

1/1/2014 a 2/10/2014
2/10/2014 a

Diretor

1º/1/2014 a

Geraldo Cirilo Ribeiro

Ouvidor

1º/1/2014 a

João Almir Oliveira

Pró-Reitor

1º/1/2014 a

Soraya Comanducci da
Silva Carvalho

Coordenadora

1º/1/2014 a

Vitor Fernando Terra

Coordenador

1º/1/2014 a
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Coordenadoria de Esporte e
Lazer

Coordenadoria de Saúde

Núcleo de Acessibilidade

Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura

Coordenadoria de Cursos e
Eventos
Coordenadoria de Estágios

Coordenadoria de Cultura

Coordenadoria de
Desenvolvimento Tecnológico
e Social
Coordenadoria de Projetos e
Programas
Centro de Desenvolvimento e
Transferência de Tecnologias

Órgão responsável pela coordenação, promoção e
desenvolvimento das atividades relacionadas às ações
esportivas e de Lazer promovidas pela Universidade Federal
de Lavras, na área da Instituição e fora dela, bem como
incentivar a prática esportiva e envidar esforços para
promoção do esporte e de atividades físicas e de lazer, como
forma de promoção da saúde e do bem estar da comunidade
universitária.
Órgão responsável pela promoção da saúde e qualidade de
vida das pessoas, oferecendo atendimento de qualidade à
comunidade universitária.
Órgão responsável por fomentar políticas e oferecer subsídios
nas decisões relativas ao processo de inclusão e
acessibilidade, de acordo com as necessidades institucionais e
com as políticas públicas.
Órgão colegiado responsável pela coordenação, promoção e
desenvolvimento das atividades relacionadas às ações de
extensão, cursos, estágios e serviços na área da Instituição e
fora dela, quando promovidas pela Universidade Federal de
Lavras.
Órgão responsável pela coordenação, promoção e
desenvolvimento das atividades relacionadas a cursos e
eventos de extensão universitária promovidos pela UFLA.
Órgão responsável pela coordenação, promoção e
desenvolvimento das atividades relacionadas às ações de
concessão de estágio escolar supervisionado em que a UFLA
fizer parte como instituição de ensino ou órgão público
concedente
Órgão responsável pela coordenação, promoção e
desenvolvimento das atividades relacionadas às ações de
cultura promovidas pela UFLA.
Órgão responsável pela coordenação, promoção e
desenvolvimento das atividades relacionadas às ações de
extensão do desenvolvimento tecnológico e social promovidas
pela UFLA.
Órgão responsável por implementar a política de projetos e
programas relacionados às ações de extensão promovidas pela
UFLA.
Órgão responsável pela difusão de tecnologias e
conhecimentos gerados a partir de atividades de pesquisa na

Sandro Fernandes da
Silva

Coordenador

1º/1/2014 a

Luciana Castro Groenner
Hebe Andrade Costa

Coordenadora
Coordenadora

1º/1/2014 a a 11/4/2014
11/4/2014 a

Helena Libardi

Coordenadora

1º/1/2014 a

Nilson Salvador
José Roberto Pereira

Pró-Reitor
Pró-Reitor

1º/1/2014 a 23/5/52014
23/5/2014 a

Renzo Alhan Rabiço

Coordenador

1º/1/2014 a

Helenice Torres Pereira
Silva

Coordenadora

1º/1/2014 a

Silvério José Coelho

Coordenador

1º/1/2014 a

Wagner Pereira Reis

Coordenador

1º/1/2014 a

Débora Cristina de
Carvalho

Coordenadora

12/6/2014 a

Nilson Salvador
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Pró-Reitoria de Graduação

Diretoria de Processos Seletivos
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico

Centro de Educação a Distância

Diretoria de Apoio Ao
Desenvolvimento Pedagógico

Colegiados dos Cursos de
Graduação
Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas

Diretoria de Gestão de Pessoas

Diretoria de Desenvolvimento
de Pessoas

UFLA e em outras instituições de ensino e pesquisa
relacionadas ao agronegócio.
Órgão da Reitoria que tem a finalidade de coordenar,
supervisionar, fiscalizar e selecionar estudantes para os cursos
de graduação, bem como dar apoio pedagógico, apoio ao
ensino a distância e registrar as atividades acadêmicas dos
cursos oferecidos pela Universidade Federal de Lavras.
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, tem por
finalidade a realização de processos seletivos.
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, tem por
finalidade realizar a emissão de diplomas, certificados,
atestados, históricos escolares e outros documentos relativos
às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, tem por
finalidade coordenar, em colaboração com os colegiados de
cursos, as ações em EAD ou semipresenciais da Universidade.
Órgão de apoio a atividades docentes, em todos os níveis da
educação superior da Universidade Federal de Lavras,
subordinada administrativamente à Pró-Reitoria de
Graduação.
Órgãos responsáveis pela coordenação, planejamento,
acompanhamento, controle e avaliação das atividades de
ensino de seus respectivos cursos.
Órgão vinculado à Administração Central da Universidade
Federal de Lavras que tem por finalidade planejar, elaborar,
implementar, acompanhar e avaliar as políticas e ações de
gestão e desenvolvimento de pessoas, e, como princípio,
propiciar os meios necessários aos servidores para
desempenharem suas atividades.
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas, responsável por planejar, implementar,
acompanhar e avaliar as políticas de gestão de pessoas, em
consonância com a legislação vigente, com as orientações
emanadas da Pró-Reitora e em parceria com as unidades
administrativas da Comissão Permanente de Pessoal Docente
e Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação.
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas, tem por objetivo planejar, implementar,
acompanhar e avaliar as políticas de desenvolvimento de

Soraya Alvarenga
Botelho

Pró-Reitora

1º/1/2014 a

Maria Eugênia Alvarenga
Oliveira
Vânia Ferreira de Souza

Diretora

1º/1/2014 a

Diretora

1º/1/2014 a

Ronei Ximenes Martins

Coordenador

1º/1/2014 a

José Antônio Araújo
Andrade

Diretor

1º/1/2014 a

Valéria da Glória Pereira
Brito

Pró-Reitora

1º/1/2014 a

Cristina dos Santos Dias
Daud

Diretora

1º/1/2014 a

Georges Francisco
Villela Zouein

Diretor

1º/1/2014 a
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Pró-Reitoria de Planejamento e
Gestão

Superintendência de
Planejamento

Diretoria de Contratos e
Convênios

Diretoria de Contabilidade,
Orçamento e Finanças

Diretoria de Gestão de
Tecnologia da Informação

Diretoria de Meio Ambiente

pessoas, em consonância com a legislação vigente, com as
orientações emanadas da Pró-Reitora e em parceria com as
unidades administrativas da Comissão Permanente de Pessoal
Docente e Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação e com base na
PNDP – Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.
Órgão vinculado à Reitoria da UFLA que tem por finalidade
planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e
políticas de planejamento e gestão orçamentária, financeira,
ambiental, patrimonial e estrutural da UFLA.
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão,
tem a finalidade planejar, em consonância com o Plano de
Desenvolvimento Institucional, as diretrizes da UFLA,
respeitando os planos, projetos, programas governamentais e a
legislação vigente, e orientar as ações das diretorias a ela
relacionadas.
Órgão vinculado à Superintendência de Planejamento da PróReitoria de Planejamento e Gestão, tem por objetivo a
institucionalização de contratos e parcerias no âmbito da
UFLA, por meio da centralização do controle de todos os
instrumentos legais, da gerência do trâmite processual e da
assessoria ao procedimento administrativo.
Órgão vinculado à Superintendência de Planejamento da PróReitoria de Planejamento e Gestão, tem por finalidade
assessorar, coletar dados, organizar, executar e controlar as
atividades relativas à contabilidade, ao orçamento e às
finanças da UFLA, de acordo com a legislação vigente, bem
como prestar contas dessas atividades.
Órgão vinculado à Superintendência de Planejamento da PróReitoria de Planejamento e Gestão, tem por objetivo planejar,
desenvolver e gerir as atividades da Tecnologia da Informação
e de Comunicações da UFLA.
Órgão vinculado à Superintendência de Planejamento da PróReitoria de Planejamento e Gestão, com a finalidade de
planejar e coordenar ações de conservação, recuperação,
monitoramento e controle ambiental, saneamento, tratamento
e reuso de águas residuárias, coleta, tratamento, recuperação e
reciclagem de resíduos, gestão de energia, prevenção de
endemias e as atividades de prevenção e combate a incêndios
no câmpus e demais áreas da UFLA.

Carlos José Pimenta
Patrícia Maria Silva

Pró=Reitor
Pró-Reitora

1º/1/2014 a 8/8/2014
8/8/2014 a

José Roberto Pereira
Walter Weider de
Carvalho

Superintendente
Superintendente

1º/1/2014 a 22/5/2014
22/5/2014 a

Fábio Costa Lasmar

Diretor

1º/1/2014 a

Carmen Aparecida de
Paula Pomárico

Diretora

1º/1/2014 a

Erasmo Evangelista de
Oliveira

Diretor

1º/1/2014 a

Zuy Maria Magriotis

Diretora

1º/1/2014 a
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Superintendência de Gestão

Diretoria de Gestão de
Materiais

Diretoria de Transportes e
Máquinas

Diretoria de Áreas
Experimentais

Prefeitura Universitária

Coordenadoria de Gestão de
Documentos Arquivísticos

Gráfica Universitária

Assessoria de Planejamento e
Gestão

Pró-Reitoria de Pesquisa

Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão,
tem a finalidade de orientar as estratégias de operações e
logística da UFLA e as ações das Diretorias de Gestão de
Materiais, Transportes e Máquinas, de Áreas Experimentais e
da Prefeitura Universitária.
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da PróReitoria de Planejamento e Gestão, tem a finalidade de
desenvolver as atividades de gestão referentes à aquisição e
gestão administrativa de material, serviços e patrimônio da
UFLA.
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da PróReitoria de Planejamento e Gestão, responsável pelo
planejamento e controle de viagens, logística e manutenção de
veículos, controle do consumo de combustíveis, lubrificantes,
pneus, peças, materiais, ferramentas, acessórios e máquinas,
bem como outros itens da frota de veículos necessários ao
desempenho de suas atividades.
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da PróReitoria de Planejamento e Gestão. Tem por finalidade o
assessoramento às atividades de pesquisa na UFLA, bem
como nas unidades de pesquisa denominadas Fazendas
Muquem e Palmital.
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da PróReitoria de Planejamento e Gestão, tem por finalidade propor
e desenvolver atividades relacionadas a obras, manutenção,
adequação e reparo de infraestrutura, segurança, aos serviços
de limpeza, urbanização e paisagismo da UFLA.
Órgão da Administração-Geral subordinado à
Superintendência de Gestão da Pró-Reitoria de Planejamento
e Gestão, responsável pela gestão de documentos, protocolo e
pelo sistema de arquivos da Universidade Federal de Lavras.
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão, responsável
pelo atendimento às demandas da comunidade universitária
em relação aos mais variados tipos de impressões.
Órgão da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, que tem por
objetivo assessorar o Pró-Reitor e as Superintendências de
Planejamento e de Gestão em todas as atividades
desenvolvidas pela Pró-Reitoria
Órgão colegiado responsável pelo assessoramento às
atividades de pesquisa e à manutenção da política de

André Vital Saúde

Superintendente

1º/1/2014 a

Lidiane Fátima
Evangelista

Diretora

1º/1/2014 a

Adeilson Carvalho

Diretor

1º/1/2014 a

Prefeito

1º/1/2014 a

Coordenador

1º/1/2014 a

Pró-Reitor

1º/1/2014 a

Jackson Antônio Barbosa

Jackson Antônio Barbosa

Evaldo

João Carlos Avelino

Marcela Faria e Matheus

José Maria de Lima
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Coordenadoria de Comissões
Permanentes

Editora UFLA
Coordenadoria de Projetos

Coordenadoria de Programas de
Iniciação Científica

Núcleo de Inovação
Tecnológica

Centro de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico em
Agropecuária

Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Departamentos DidáticoCientíficos

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

Renato Paiva

Diretor

1º/1/2014 a

Célia Regina Pierangeli
Fonseca

Coordenadora

1º/1/2014 a

João José Granate de Sá e
Melo Marques

Coordenador

1º/1/2014 a

Wilson Magela
Gonçalves
Luiz Gonzaga de Castro
Júnior

Coordenador
Coordenador

1º/1/2014 a 22/5/2014
25/11/2014 a

Pró-Reitor

1º/1/2014 a

José Maria de Lima

Alcides Moino Júnior
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1.4

Macroprocessos Finalísticos

A missão da Universidade Federal de Lavras é manter e promover a excelência no ensino, na
pesquisa e na extensão, formando cidadãos e profissionais qualificados, produzindo conhecimento
científico e tecnológico de alta qualidade e disseminando a cultura acadêmica, o conhecimento
científico e tecnológico na sociedade.
A UFLA se compromete com os princípios éticos de formação humanista, de justiça social,
da formação cidadã, da prestação de serviços públicos de qualidade, com o cumprimento da
Constituição Federal e das Leis que regem o país e com a edificação de uma sociedade justa e
igualitária. Alinhados à missão e aos compromissos éticos da UFLA encontram-se os
macroprocessos finalísticos, os objetivos estratégicos, os macroprocessos de apoio e os processos
administrativos.
Os objetivos estratégicos da Universidade Federal de Lavras são:
- Internacionalização;
- Expansão dos Cursos de Graduação;
- Mudança na Estrutura Organizacional;
- Modernização do Sistema de Gestão;
- Avanços na gestão de Inovação Tecnológica;
- Desenvolvimento de Grupos Multidisciplinares;
- Centro de Referência em Extensão;
- Qualidade no Ensino de Graduação e Pós-graduação.
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Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalísticos
Macroprocessos

Ensino

Pesquisa

Extensão e Cultura

Descrição
A atividade de ensino é
realizada por meio da oferta
de ensino presencial e a
distância na graduação, pósgraduação lato sensu e pósgraduação stricto sensu, os
quais abrangem diferentes
áreas do conhecimento. O
objetivo é a formação e
qualificação de
profissionais, docentes e
pesquisadores
comprometidos com a ética
e cidadania.
A pesquisa é realizada em
diferentes instâncias da
Instituição com o objetivo
de gerar conhecimento
científico e tecnológico de
alta qualidade, estimular e
viabilizar a formação de
grupos de pesquisa voltados
para o desenvolvimento
sustentável da sociedade,
dentro dos padrões éticos
estabelecidos pelas leis
brasileiras.
Realizada com o intuito de
incrementar a relação
bidirecional entre
universidade e sociedade,
com vistas a produzir e
difundir o conhecimento
científico e tecnológico
gerado pela UFLA, no
âmbito regional, estadual,
nacional e internacional, por
meio de publicações e ações
extensionistas que
promovam o
desenvolvimento cultural,
socioeconômico e ambiental
da sociedade.

Produtos e Serviços

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

- Cursos de
Graduação;
- Cursos de Mestrado
e Doutorado strictu
sensu;
- Cursos de
especialização lato
sensu.

- Discentes;

- Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão;
- Pró-Reitoria de
Graduação;
- Pró-Reitoria de PósGraduação;
- Departamentos
Didático-Científicos;
- Colegiados dos
cursos de graduação;
- Colegiados dos
cursos de Pósgraduação.

- Artigos Publicados
em revistas de
impacto;
- Patentes;
- Softwares;
- Cultivares;
- Livros e Capítulos
de livros

- Discentes;
- Docentes;
- Técnicos
Administrativos;
- Grupos de
Pesquisas;
- Sociedade em
geral.

- Pró-Reitoria de
Pesquisa;
- Núcleo de Inovações
Tecnológicas;
- Programas de PósGraduação;
- Núcleos de Estudos.

- Cursos;
- Palestras;
- Workshops;
- Publicações
Diversas;
- Atividades Culturais
Diversas (shows;
exposições;
concertos, etc.)
- Feiras;
- Estágios.

- Discentes;
- Docentes;
- Técnicos
Administrativos;
- Sociedade em
geral.

- Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura;
- Programas de PósGraduação;
- Departamentos
Didático-Científicos;

Ressalta-se que a UFLA mantém seu compromisso institucional com a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, com os princípios da autonomia universitária, com o ensino
público e gratuito, com a gestão democrática, com o desenvolvimento social, econômico e
ambiental de nosso país, com a valorização humana e profissional dos servidores docentes, técnicos
administrativos e discentes.
A Universidade Federal de Lavras tem seus processos finalísticos voltados aos campos do
ensino universitário (graduação e pós-graduação), da pesquisa científica e acadêmica e da extensão
universitária. A consecução desses processos carece de interação com outros órgãos, autarquias e
fundações públicas pertencentes aos três níveis de governo, bem como com entidades da sociedade
civil organizada e empresas particulares que, por seus objetivos estatutários ou contratuais, possuem
interesse no desenvolvimento de ensino, como no caso de instituições particulares de ensino, de
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pesquisa, como no caso de empresas da área da tecnologia e inovação, e de extensão, como no caso
de empresas que atuam principalmente no mercado agropecuário.
Soma-se a isso a necessidade de uma grande rede social destinada a conceder vagas de
estágios para os estudantes da Universidade, como forma de cumprimento de sua grade curricular,
bem como também propiciar estágios não obrigatórios como forma de aprimoramento dos
estudantes e propiciar oportunidades de inserção profissional aos egressos da UFLA.
Em seu rol de parcerias, a UFLA conta com centenas de parceiros de direito público e
privado, de nível nacional e internacional, que atuam como parceiros isoladamente ou
conjuntamente nas áreas do ensino, pesquisa e extensão universitária, bem como o desenvolvimento
institucional.
Essas parcerias são realizadas por meio de contratos, convênios, acordos e protocolos de
intenções, que tramitam na Instituição atendendo o Regulamento de Trâmites de Instrumentos
Legais na UFLA aprovado pela Portaria Reitor nº 783 de 20 de novembro de 2009 e pela Portaria
Reitor nº 160 de 4 de março de 2013.
Destacam-se como principais parceiros da UFLA os seguintes órgãos e entidades públicas e
privadas:
a) Governo Federal (público)
- Ministério da Educação, por intermédio da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;
- Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, por intermédio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e da
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP;
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, por intermédio
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA;
- Ministério dos Esportes – ME;
- Ministério do Meio Ambiente.
b) Estado de Minas Gerais (público)
- Governo de Minas Gerais;
- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECTES;
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
SEMAD;
- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA;
- Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais – SEE e rede estadual de
ensino;
- Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM;
- Instituto Estadual de Florestas – IEF;
- Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais – EPAMIG;
- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG;
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural em Minas Gerais – EMATER;
- CEMIG Distribuição S.A.;
- Cemig Geração e Transmissão S.A;
- Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG (público), por intermédio da
Sexta Região de Polícia Militar e seus órgãos: Oitavo Batalhão de Polícia Militar
e Colégio Estadual Tiradentes – Unidade Lavras.
c) Prefeitura Municipal de Lavras (público)
- Secretaria Municipal de Educação e rede municipal de ensino;
- Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo;
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d) Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAEPE (privado);
e) Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC (privado);
f) Centro Universitário de Lavras – Unilavras (privado).
Além das parcerias com a iniciativa privada e pública, a Instituição conta com a contribuição
de receitas próprias em seu orçamento. No ano de 2014 esse montante foi de R$ 2.252.471,76 (dois
milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e seis
centavos) o que representou aproximadamente 0,7% do orçamento utilizado no desenvolvimento
das atividades da Instituição.
Com relação ao mapeamento dos processos a Instituição já envidou esforços para iniciar
essa atividade. Alguns processos chaves já foram mapeados validados pelos responsáveis e o
restante está em fase de mapeamento, porém, cabe ainda mencionar que o Escritório de Processos,
que terá como competência planejar, elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o mapeamento e
redesenho dos processos de trabalho da Instituição afim de alcançar sua efetividade, está em fase de
formalização junto à estrutura organizacional da Instituição. A evolução do mapeamento pode ser
acompanhada por meio do endereço eletrônico: http://pesquisa.dcc.ufla.br/processos/?page_id=17.
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2

Informações sobre a Governança

2.1

Estrutura de Governança

Conforme o organograma funcional já exposto na página 12, compõe a estrutura de
governança da UFLA os Conselhos Superiores, pautados no apoio e assessoramento da Ouvidoria,
Auditoria Interna, Procuradoria-Geral, Comissão Própria de Avaliação, Reitoria e Assessorias.
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE - de deliberação coletiva, autônomo em sua
competência, responsável pela coordenação de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão
,com a seguinte composição:
I.
Reitor, como seu Presidente;
II. Vice-Reitor, como seu Vice-Presidente;
III. Pró-Reitores;
IV.
sete Coordenadores de Cursos de Graduação, eleitos por seus pares, com mandato de dois
anos, permitida uma recondução;
V.
quatro Coordenadores de Programas de Pós-Graduação, eleitos por seus pares, com mandato
de dois anos, permitida uma recondução;
VI.
quatro representantes do corpo discente, sendo dois dos cursos de graduação e dois dos
programas de pós-graduação, eleitos por seus pares, com mandato de um ano, permitida
uma recondução;
VII. dois representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, com
mandato de dois anos, permitida uma recondução;
VIII. dois representantes da comunidade lavrense, sem vínculo empregatício com a UFLA,
escolhidos pelos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, entre indicações de
clubes de serviço, associações ou outras entidades representativas da sociedade civil, com
mandato de dois anos, permitida uma recondução.
Conselho Universitário – CUNI - de deliberação coletiva da UFLA, em matéria de administração
financeira e política universitária, com a seguinte composição:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

2.2

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

Atuação da Unidade de Auditoria Interna
a) estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades
descentralizadas, quando houver;
A Auditoria Interna da UFLA está regulamentada pela Resolução CUNI nº 048, de 04 de
agosto de 2010, alterada pela Resolução CUNI nº 006, de 03 de abril de 2013. Está

vinculada ao Conselho Universitário conforme artigo 6º da Resolução CUNI nº 048, de 04
de agosto de 2010.
A forma de atuação é definida no Plano Anual de Auditoria Interna regulamentado pela
instrução normativa CGU nº 07, de 29 de dezembro de 2006. Destacamos aqui o trabalho
pioneiro, para o exercício de 2015, no âmbito da Universidade Federal de Lavras, de
hierarquização das ações de auditoria baseada na análise de riscos(materialidade, relevância
e criticidade).
Para a realização dos trabalhos de auditoria são emitidas Solicitações de Auditoria aos
diversos setores da universidade. Conforme o caso são emitidas Notas de Auditoria, para
saneamento de não conformidades antes de finalização do Relatório de Auditoria. À medida
que temos constatações, cientificamos o setor que posiciona-se e, ao final, é confeccionado o
Relatório de Auditoria destinado à autoridade máxima da instituição que despacha para os
diversos setores e após isso acompanhamos a implementação das recomendações por meio
do Plano de Providências Permanente.
b) informações quantitativas e qualitativas (área de negócio, unidade regional, objeto etc.)
das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório de
gestão;
Em 2014 foram realizadas auditorias nas áreas: controle de gestão, gestão orçamentária,
gestão financeira, gestão patrimonial, gestão de pessoas, gestão de suprimentos de bens e
serviços e gestão de tecnologia da informação, conforme estabelecidos no Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna, aprovado pela Resolução CUNI nº 003, de 26 de fevereiro
de 2014, bem como trabalhos de assessoramento à alta administração.
Além dos trabalhos supramencionados, realizou-se auditoria compartilhada com a CGU,
tendo por objeto a avaliação dos macroprocessos relacionados à assistência estudantil,
especificamente avaliação sócio-econômica, concessão de bolsas, moradia estudantil e
fornecimento de refeições pelo Restaurante Universitário. Trata-se de um trabalho com
características de natureza operacional, com vistas a avaliar os controles internos, a
efetividade dos resultados e os indicadores utilizados para mensuração de tais resultados,
tendo por parâmetro a metodologia COSO. Ou seja, cada processo foi analisado a partir de
seus componentes estabelecidos na referida metodologia, a saber: ambiente interno, fixação
de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta a riscos, atividades de
controle, informação e comunicação e monitoramento. Em face dos exames realizados,
conclui-se que a Universidade Federal de Lavras – UFLA, vem adotando medidas
administrativas adequadas no mapeamento dos seus processos, objetivando à melhoria de
sua gestão no que tange à assistência ao estudante de ensino superior, sendo necessária,
contudo, a implementação de aprimoramentos, sugeridos por meio de Relatório de Auditoria
da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais número 201314752, de 17
de novembro de 2014.

c) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e
realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade
jurisdicionada;
Nº

AÇÃO PREVISTA

CONTROLE DE GESTÃO
01
Acompanhamento do Processo de
Prestação de Contas Anual –
referente ao exercício 2013.
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
02
Acompanhamento das metas do
Plano Plurianual no âmbito da
entidade
GESTÃO FINANCEIRA
03
Acompanhamento
da
execução
orçamentária por meio dos processos
de empenho, liquidação e pagamento
de despesas.
04
Acompanhamento da utilização de
Cartão Corporativo

GESTÃO PATRIMONIAL
05
Auditoria de Patrimônio

AÇÃO
REALIZADA

CONSTATAÇÕES

PROVIDÊNCIAS
ADOTADAS PELA UJ

SIM

Sem constatações tendo em vista à apresentação do RG 2014 nos moldes
da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº
127/2013, da Portaria nº 175/2013 e Portaria CGU 133/2013.

Não pertinente.

SIM

Realizada indiretamente por meio das outras ações executadas ao longo
do ano

Não pertinente

SIM

Realizada indiretamente por meio das outras ações executadas ao longo
do ano

Não pertinente

SIM

Ausência de comprovação quanto ao procedimento adotado na concessão
de Suprimento de Fundos com vistas a garantir que o suprido atenda as
seguintes condições:
- não ser responsável por dois suprimentos de fundos em fase de
aplicação e/ou de prestação de contas;
- não tenha a seu cargo a guarda do material a adquirir, salvo quando não
houver na repartição outro servidor que reúna condições de receber o
Suprimento de Fundos;
- não ser responsável por Suprimento de Fundos que, esgotado o prazo,
esteja pendente de prestação de contas;
- não ter sido declarado em alcance;
- não esteja em gozo de férias.

A
Diretoria
de
Contabilidade
Orçamento e Finanças por meio do
memorando eletrônico 363, de 27 de
outubro de 2014 informou a esta
Auditoria interna que realiza tal controle
por meio de planilhas sendo que na
próxima auditoria será verificada a
confiabilidade desse controle.

SIM

Bens patrimoniais não localizados conforme Relatório 05/2014.

Levantamento patrimonial iniciado em
2012,
designação
de
agentes
patrimoniais bem como aprimoramento
do sistema de controle patrimonial por
meio da implantação do módulo de
patrimônio no SIPAC conforme
memorando circular nº 023, de 13 de
fevereiro de 2015.

Nº

AÇÃO PREVISTA

GESTÃO DE PESSOAS
06
Auditoria na folha de pagamento
07

Auditoria nos processos de concessão
de diárias

AÇÃO
REALIZADA
EM
ANDAMENTO
SIM

08

Auditoria nos processos cadastrados
EM
no SISAC.
ANDAMENTO
GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS
09
Auditoria nos Processos Licitatórios e
SIM
contratos
decorrentes
de
tais
processos.

GESTÃO OPERACIONAL
10
Acompanhamento
das
metas
SIM
consignadas no PDI institucional
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
11 Avaliação sobre a gestão de
SIM
Tecnologia da Informação

CONSTATAÇÕES

PROVIDÊNCIAS
ADOTADAS PELA UJ

Trabalho não concluído em função da dedicação ao trabalho de
auditoria compartilhada com a CGU.
Não observância ao princípio da segregação de funções, uma vez que o
mesmo servidor atua com os perfis de solicitante e proposto na PCDP
412/14. Item 1 do Relatório de Auditoria 02/2014;
PCDP's com documentação insuficiente na prestação de contas, em
desacordo ao disposto no Art. 13 da Portaria MEC 403/2009. Item 2 do
Relatório de Auditoria 02/2014;
Desobediência ao art. 7º da Portaria MEC 403/2009 que prevê a
antecedência mínima de 10 dias para as propostas de concessão de
diárias e passagens para os deslocamentos no país, sem a devida
justificativa. Item 3 do Relatório de Auditoria 02/2014;
Trabalho não concluído em função da dedicação ao trabalho de
auditoria compartilhada com a CGU.

Não pertinente

Não consta dos autos do Processo referente ao Contrato de Prestação
de Serviços nº 026/2013 o Plano de Inserção, conforme disposto art.
25, inciso I, alínea a e art. 11, inciso V da IN/SLTI 04/2010; Item 5 do
Relatório 01/2014

Confecção do Plano de Inserção
confeccionado e acostado aos autos do
processo
conforme
memorando
eletrônico 093/2014 - DGTI de
06/08/2014.

Realizada indiretamente por meio das outras ações executadas ao longo
do ano

Não pertinente

Não há um documento que defina as regras de proteção dos ativos de
informação da UFLA conforme previsto no inciso I do artigo 12 da
Resolução CUNI número 054, de 05 de julho de 2011. Item 3 do
Relatório 3/2014;
Não há um Plano de Continuidade de Negócios da UFLA conforme
previsto nos artigos 18 e 19 da Resolução CUNI número 054, de 05 de
julho de 2011. Item 4 do Relatório 03/2014.

Inclusão das regras de proteção de ativo
conforme norma complementar número
21/IN01/DSIC/GSIPR, no PDTI 20152016, bem como a elaboração do
Programa de Gestão da Continuidade de
Negócio em conformidade com a norma
complementar nº 06/IN01/DSIC/GSIPR
com previsão de término em 2016
conforme memorando eletrônico nº 166,
de 27 de novembro de 2014.

A administração da Universidade
Federal de Lavras vem envidando
esforços para corrigir essas não
conformidades
por
meio
de
treinamentos
direcionados
aos
ordenadores de despesas e proponentes.
Em 2015 será realizado novo trabalho
de auditoria com vistas a verificar a
adequação dos atos aos preceitos legais.
Não pertinente

d) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de
auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada,
demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;
Não há.
e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à
apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a
governança e o desempenho operacional unidade jurisdicionada.
Os controles internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para
monitorar e avaliar a governança e o desempenho operacional da unidade jurisdicionada,
entre os quais destacamos os índices de governança de pessoal (i-govpessoal) e governança
de tecnologia da informação (i-govti), avaliados pelo Egrégio Tribunal de Contas da União
apresentam razoável grau de confiabilidade, sendo anteriormente, objetos de auditoria, pela
Auditoria Interna da Universidade Federal de Lavras.

2.3

Sistema de Correição

A UFLA, até o presente momento, não possui setor/órgão específico de corregedoria
instituído devido ao reduzido número de PADs e sindicâncias instaurados anualmente. A servidora
Giovana Daniela de Lima, vinculada à Auditoria Interna, órgão de apoio e assessoramento à
Reitoria, por meio da Portaria nº 962, de agosto de 2012, foi designada como responsável pelo
controle e supervisão das Sindicâncias e Processos Administrativos no âmbito da Universidade
Federal de Lavras.
Ressaltamos que embora não tenhamos um órgão de corregedoria instituído, buscamos
permanentemente apurar as possíveis irregularidades cometidas por seus servidores, aplicando as
devidas penalidades, quando estas se fazem necessárias.
No ano de 2014 foram instaurados 11 procedimentos administrativos sendo: 7 Sindicâncias,
3 PAD's e 1 Rito Sumário.
Foram julgadas 7 sindicâncias, das quais 5 foram arquivadas, 1 penalidade aplicada (suspensão de
10 dias) e foi recomendada a abertura de Processo Administrativo Disciplinar.
Também foram julgados 2 Processos Administrativos Disciplinares, sendo 1 arquivado e 1
penalidade de advertência aplicada.
Para o ano de 2015, foi programado, pela Auditoria Interna da universidade, um trabalho de
auditoria de natureza operacional com vistas a avaliar o desempenho das ações correicionais
efetuadas quanto aos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, visando
identificar possíveis dificuldades operacionais e oportunidades de melhoria.

2.4

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS
Ambiente de Controle
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das
instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da
UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de
ocorrência desses riscos e a conseqüente adoção de medidas para mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos
e alcançar os objetivos da UJ,claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada
e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitirão gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

VALORES
1

2

3

4

5
X

X
X
X
X
X

X
X
X
1

2

3

4

5
X

X
X

X
X
X
X
X
X
1

2

3

4
X

5

X
X
X
1

2

3

4
X
X
X
X

5

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.
Escala de valores da Avaliação:

X
1

2

3

4
X

5

X
X

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Análise crítica e comentários relevantes:
1) Motivo da nota 5: Os altos dirigentes têm plena percepção da importância dos controles
internos e estão oferecendo todo o suporte necessário para a efetividade do sistema, apesar da
escassez de servidores técnico-administrativos.
2) Motivo da nota 4: O alcance dos mecanismos de controle é ainda limitado, pois não atinge
todos os servidores. Os esforços foram feitos em 2012 no sentido de implementar entre 2013 e
2016 o SIG Administrativo e SIG RH, utilizados por outras universidades, o que se espera
aperfeiçoar e efetivar todo o sistema de controle da UJ. Em 2013, foi implantado previamente o
SIG.
3) Motivo da nota 4: Embora se tenha uma comunicação relativamente eficiente, ainda há o que
melhorar para torná-la adequada às necessidades da UJ e para atender às exigências da Lei 12.527
de acesso à informação.
4) Motivo da nota 5: Existe o código de ética do Servidor Público ao qual todos os servidores,
docentes e servidores técnicos administrativos estão sujeitos. Documentos internos que tratam do
assunto têm como fundamento esse código.
5) Motivo da nota 4: Embora ainda haja o que melhorar em termos de padronização de
procedimentos e instruções, a gestão da UFLA tomou a iniciativa de criar um Escritório de
Processos com essa finalidade, com desenvolvimento de atividades que se iniciaram em 2013 e
que se espera consolidar em 2014.
6) Motivo da nota 4: Ainda há o que melhorar nesse quesito, aspecto que está relacionado com as
considerações do item anterior. No entanto, é importante considerar que os conselhos superiores da
UJ são formados por
representantes da comunidade, não somente servidores técnicos administrativos e professores, mas
também por representantes dos estudantes e de membros da comunidade municipal. Além desses
conselhos, que são instâncias de decisão, toda elaboração de procedimentos ou normas requer a
instalação de comissões de trabalhos que contam com representantes da comunidade acadêmica e
são nomeados por meio de resoluções ou portarias.
7) Motivo da nota 4: São claramente definidas, mas precisam ser aperfeiçoadas, o que será
alcançado com a implementação gradual das atividades do Escritório de Processos.
8) Motivo da nota 5: A segregação de funções está claramente definida por meio dos Regimentos
Internos, Resoluções e Portarias, mas espera-se aperfeiçoar ainda mais com a implementação do
Escritório de Processos.
9) Motivo da nota 4: Em razão do PDI 2011-2015, o sistema de controle passou a colaborar com
o alcance dos resultados planejados, e espera-se que seja efetivo a partir da implementação do
Escritório de Processos e com o SIG Administrativo e RH para o período de 2013 a 2016.
10) Motivo da nota 5: Os objetivos e metas são formalizados no Plano de Desenvolvimento
Institucional da UJ e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.

11) Motivo da nota 4: Com a implantação do sistema online de monitoramento do PDI (PDI
Online), é possível que a comunidade acadêmica acompanhe as sucessivas ações voltadas para o
cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional. Nele, constam os principais
objetivos da UJ, definidos em amplos debates das comissões criadas para a elaboração do PDI e
discussões tratadas diretamente no Conselho Universitário.
12) Motivo da nota 3: Em razão de a metodologia de discussão e elaboração do PDI ter
representado um macrodiagnóstico institucional, ainda não se adotou, metodologicamente, análise
de riscos envolvidos nos processos estratégicos, o que deverá ocorrer no período de 2014 a 2016,
com a adoção de métodos de planejamento estratégico, tático e operacional.
13) Motivo da nota 3: Na maioria das vezes, isso se aplica somente a determinado nível da gestão
ou setor da UJ, como é o caso da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, que tem como
prática essa definição de níveis de riscos operacionais e a definição de estratégias de mitigação.
14) Motivo da nota 3: Espera-se que seja uma prática contínua no período de 2014 a 2016, com a
adoção de métodos de planejamento estratégico, tático e operacional, bem como pelo
aperfeiçoamento metodológico de avaliação do PDI e do PDTI.
15) Motivo da nota 3: Espera-se, com as iniciativas relatadas nos itens anteriores, gerar um
conjunto de indicadores institucionais de avaliação de desempenho fundamentado no PDI e no
PDTI. Tais indicadores serão construídos em 2014.
16) Motivo da nota 4: Fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos são
devidamente documentadas, tanto na UJ como um todo quanto especificamente na Gestão de
Tecnologia da Informação, como parte do processo visando à mitigação desses eventos.
17) Motivo da nota 5: Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar
sindicâncias para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18) Motivo da nota 5: Com a implementação do SIG Administrativo e RH, bem como do
Escritório de Processos, as referidas normas serão aperfeiçoadas para alcançar efetividade.
19) Motivo da nota 4: Houve alteração positiva nesse quesito em razão do PDI 2011-2015, mais
discriminado em suas ações e metas, e do PDTI, que não existia anteriormente na UJ. Embora
existam ações preventivas, ainda há o que se avançar nesse sentido, como é o objetivo de
modernizar a estrutura administrativa da UFLA, o que será realizado em 2014-2015.
20) Motivo da nota 4: Como no item anterior, a administração da UJ acredita que a estrutura
física mais adequada e um sistema integrado de gestão irão favorecer o avanço nesse sentido.
21) Motivo da nota 4: Os custos são relativamente adequados, embora haja o que melhorar nos
benefícios dessas atividades.
22) Motivo da nota 4: Ainda não alcança o todo, mas as iniciativas apresentadas nos itens
anteriores poderão contribuir para a sua efetividade, é o que se espera para o período de 2014 a
2016.
23) Motivo da nota 4: A UJ está se adequando às exigências da Lei 12.527 e disponibiliza em seu
portal da transparência pública todos os regimentos, editais, contratos e convênios, resoluções,
portarias e todas as informações de que dispõe. Esse aspecto será aperfeiçoado com as mudanças
na modernização administrativa, na padronização de todos os processos e no SIG.
24) Motivo da nota 4: Ainda há o que ser melhorado com as novas medidas apresentadas nos
itens anteriores.
25) Motivo da nota 4: A mesma consideração apresentada no item 23.
26) Motivo da nota 4: Esse aspecto será aperfeiçoado com as mudanças na modernização
administrativa, na padronização de todos os processos e no SIG.
27) Motivo da nota 3: As informações perpassam parcialmente os diversos níveis da UJ, mas é
preciso modificar o seu fluxo e melhorar a sua qualidade. Esse aspecto será aperfeiçoado com as
mudanças na modernização administrativa, na padronização de todos os processos e no SIG.
28) Motivo da nota 4: Espera-se que o monitoramento do sistema de controle seja efetivo com a
adoção das ações de planejamento apresentadas nos itens anteriores.
29) Motivo da nota 4: Ainda há o que ser melhorado e, como informado em itens anteriores, a UJ
está tomando providências para melhorar o fluxo e dar maior celeridade no trâmite de documentos,

o que permitirá melhor adequação para as avaliações.
30) MOTIVO DA NOTA 4: Tem contribuído parcialmente, mas poderá cumprir um papel efetivo
nesse sentido, à medida que for sendo implementada a modernização administrativa da UJ

2.5

Demonstração da remuneração paga aos administradores – Não se Aplica

3

Relacionamento com a Sociedade

3.1

Canais de Acesso ao Cidadão

3.1.1

Serviço de Informações ao Cidadão

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) é a unidade física existente em todos os órgãos
e entidades do poder público, em local identificado e de fácil acesso, para atender o cidadão que
deseja solicitar o acesso à informação pública. Os SICs têm como objetivos: atender e orientar o
público quanto ao acesso a informações; conceder o acesso imediato à informação disponível;
informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar
documentos e requerimentos de acesso a informações.
A sede do SIC da Universidade Federal de Lavras (UFLA) encontra-se localizada no Prédio
da Reitoria, de fácil acesso, com o objetivo de fornecer o atendimento pessoal à sociedade. Além
disso, o cidadão que desejar poderá utilizar o e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações
ao Cidadão), que permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, o encaminhamento de pedidos de
acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
No período entre os meses de maio de 2013 e abril de 2014 o SIC da UFLA recebeu 58
(cinquenta e oito) pedidos de informação pelo sistema e-SIC (Gráfico 1). Verificou-se que os 58
(cinquenta e oito) pedidos de informação registrados pelo sistema e-SIC foram realizados por 47
solicitantes, num total de 188 perguntas.

Gráfico 1 - Quantidade mensal de pedidos de acesso a informação recebidos pelo e-SIC da UFLA, no período de maio de 2013 a abril de 2014.

Todos os 58 (cinquenta e oito) pedidos de informação, que compõe o período em análise,
foram respondidos dentro dos prazos estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação, dos quais, em
apenas dois casos houve a necessidade de prorrogação de 10 dias para resposta ao pedido de
informação, sendo todas elas devidamente justificadas pelos dirigentes responsáveis.
No período de maio de 2013 a abril de 2014 foram registrados 3 (três) pedidos de recurso
em 1ª instância no SIC da UFLA, todos eles derivados da necessidade de complementação das
informações enviadas aos solicitantes.
Em relação aos recursos de 2ª instância, verifica-se que, no período de maio de 2013 a abril
de 2014, não houve a incidência de registro de recursos dirigidos à autoridade máxima desta
instituição.

3.1.2

Ouvidoria

A Ouvidoria da Universidade Federal de Lavras, órgão autônomo, criado pela Resolução
CUNI nº 018, de 6 de maio de 2009, tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento
institucional, atuando como um canal de interlocução com a sociedade, com vistas a mediar as
relações entre a Administração Pública e o administrado, propondo ações corretivas ou de
aproveitamento de sugestões viáveis e pertinentes.
A fim de possibilitar o recebimento, registro e processamento de consultas, reclamações,
denúncias, sugestões ou elogios provenientes de demandas espontâneas emanadas de cidadãos, a
Ouvidoria disponibiliza um Sistema de Gerenciamento de Manifestações como instrumento de
interlocução entre a Universidade Federal de Lavras e a sociedade. O sistema foi desenvolvido pela
equipe do Centro de Informática da UFLA e encontra-se disponível no site da Ouvidoria desde o
dia 6 de dezembro de 2010.
As manifestações registradas pela Ouvidoria da UFLA no período de março de 2012 a
fevereiro de 2013 totalizaram 330 manifestações. Do total de manifestações registradas; 64 foram
na forma de consulta, 175 como reclamação, 48 na forma de denúncia, nove como elogio e 34 na
forma de sugestão.

Gráfico 2 - Manifestações registradas na Ouvidoria da UFLA – março de 2012 a fevereiro de 2013.

Conforme pode ser observado na tabela 1, houve uma redução nos prazos de respostas
utilizados pelos dirigentes da UFLA no período de março de 2012 a fevereiro de 2013, em relação
ao período de março de 2011 a fevereiro de 2012. Enquanto no período anterior a média de dias
utilizados para apresentação de respostas foi de 12,01, no período atual, a média foi de 7,05,
representando uma redução de 41,30%.
Considerando-se somente as manifestações em que o prazo de resposta foi superior a 7
(sete) dias, verifica-se também na Tabela 1 que, no período de análise anterior, esse grupo de
manifestações representou 31,58%, em que os dirigentes utilizaram, em média, 34,86 dias para
apresentarem suas respostas, ao passo que, no período de análise atual, o grupo de manifestações
representou 25,76% e a média de dias utilizados para a apresentação de respostas foi para 19,39 dias
(Tabela 1).
Tabela 1 Prazo de resposta dos dirigentes às manifestações nos períodos de março de 2012 a fevereiro de 2013, de
março 2011 a fevereiro de 2012 e de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011.
Especificação
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Total de manifestações
Média de dias para apresentação de respostas
Total de respostas apresentadas com prazo superior a 7 dias
% Respostas atrasadas apresentadas com prazo superior a 7 dias
Média de dias para apresentação de respostas com prazo superior a 7 dias

372
3,59
41
11,02
24,29

342
12,01
108
31,58
34,86

330
7,05
85
25,76
19,39

Com o objetivo de melhorar nosso atendimento, frequentemente contatamos a Diretoria de
Gestão de Tecnologia da Informação da UFLA, solicitando o aperfeiçoamento do Sistema de
Gerenciamento de Manifestações da Ouvidoria. Um exemplo foi a implantação de uma função no
sistema para enviar alertas aos dirigentes sobre prazo restante para responder às manifestações.
A Ouvidoria da UFLA tem sido constantemente divulgada na Rádio Universitária, e também
por meio de distribuição de folhetos informativos, para todos os alunos que ingressarem nesta
universidade.
A administração da UFLA, atendendo às manifestações junto à ouvidoria, instalou um posto
médico no câmpus novo; passou a transmitir jogos do campeonato mineiro pela rádio universitária;
e liberou as avenidas Norte e Sul nos fins de semana para práticas de esportes.
As informações disponibilizadas neste subitem devem atender as seguintes demandas:
 descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade jurisdicionada para fins de solicitações,
reclamações, denúncias, sugestões etc
 registro de dados gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de solicitações, reclamações,
denúncias, sugestões recebidas e sobre o atendimento/ encaminhamento das demandas
apresentadas, analisando os resultados observados, inclusive frente a dados registrados em
exercícios anteriores;
 possíveis alterações dos procedimentos adotados pela unidade jurisdicionada decorrentes
das informações disponibilizadas nos canais de acesso.
Caso previsto, deve ser consignado, ainda, neste subitem cronograma de procedimentos a ser
implementado em exercícios futuros com o objetivo de otimizar o referido atendimento.

3.2

Carta de Serviços ao Cidadão

A Carta de Serviços ao Cidadão é um documento elaborado pela organização pública que visa
informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela, como acessar e obter esses serviços e
quais são os compromissos de atendimento estabelecidos.
Tem como princípios fundamentais: Participação e Comprometimento; Informação e
Transparência; Aprendizagem e Participação do Cidadão. Sustenta-se nas seguintes Premissas:
Foco no cidadão e Indução do controle social.
A Carta tem por finalidade: Melhorar a relação da Administração Pública com os cidadãos;
Divulgar os serviços prestados pelas organizações públicas com os seus compromissos de
atendimento para que sejam amplamente conhecidos pela sociedade; Fortalecer a confiança e a
credibilidade da sociedade na administração pública quando esta percebe uma melhora contínua em
sua eficiência e eficácia; Garantir o direito do cidadão para receber serviços em conformidade com
as suas necessidades.
Benefícios da Carta: Ao implantar a Carta de Serviços as organizações públicas estarão
ajustando a atuação do setor público às expectativas dos cidadãos. Nesse sentido, serão visíveis os
benefícios tano para o cidadão quanto para a organização e a sociedade.
Público-alvo da Carta: Cidadãos que demandam e utilizam os serviços ou produtos das
organizações públicas.
A Carta de Serviços ao Cidadão da Universidade Federal de Lavras está disponível no
endereço na internet: http://www.ufla.br/cartadeservicos/ (Figura 1).
Com o intuito de ampliar a divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão, a UFLA mantém link
permanente desse serviço no portal da instituição (Figura 2) e nos sites do Serviço de Informações
ao Cidadão e da Ouvidoria.

Figura 1 Site da Carta de Serviços ao Cidadão da UFLA.

Figura 2 Portal da UFLA com o link permanente da Carta de Serviços ao Cidadão.

3.3

Mecanismos para Medir a Satisfação dos Produtos e Serviços

A UFLA entende que a avaliação interna é um processo importante por meio do qual é
possível construir conhecimentos sobre sua própria realidade e melhorar ainda mais a sua atuação
no ensino, pesquisa e extensão.
Em face disto a UFLA desencadeou o processo de avaliação institucional, não apenas para atender
a uma exigência oficial, mas sobre tudo por reconhecer a avaliação como subsídio/oportunidade de
aperfeiçoamento de sua missão pedagógica e social e também como forma de assegurar a
necessária prestação de contas à sociedade.
A autoavaliação institucional é um processo fundamental, realizado pela Comissão Própria
de Avaliação (CPA), que visa identificar e fornecer informações importantes que poderão embasar
o planejamento e a tomada de decisão dos gestores da UFLA para o contínuo desenvolvimento da
instituição.
A CPA realizou ações buscando mobilizar a comunidade acadêmica, além da comunidade
externa, para uma participação mais efetiva no processo de autovaliação da UFLA. Nesse sentido,
houve a implementação de um conjunto de questionários, os quais permitiram aos discentes,
professores, servidores técnico-administrativos e cidadãos de Lavras e região opinarem a respeito
do desenvolvimento da instituição.
Para os discentes foram implementados dois questionários: um com 96 questões para
estudantes de gradução; outro com 92 questões para estudantes de pós-graduação. Aos docentes foi
disponibilizado um questionário com 125 questões e aos servidores técnico-administrativos outro
com 92 ítens para avaliação. Já para a comunidade de Lavras e região o questionário foi composto
por 20 questões.
Esses questionários foram disponibilizados pela CPA utilizando os formulários eletrônicos
do googledocs. O período para a comunidade acadêmica responder ao questionário foi entre os dias
10 de novembro e 10 de dezembro de 2014. Para a comunidade de Lavras e Região o período foi
de 5 a 31 de janeiro 2015.
O link de acesso para a comunidade acadêmica foi encaminhado a todos via e-mail
institucional, como exemplificado no quadro abaixo:

Além desse canal de comunicação, a participação da comunidade foi incentivada por meio
de notas de divulgação veiculadas em destaque na página principal da UFLA, da Biblioteca
Universitária, da Ouvidoria, do Serviço de Informações ao Cidadão, e na página da CPA. A
autoavaliação também foi amplamente divulgada na TV e Rádio universitárias da UFLA, nos
monitores de vídeo colocados na Cantina Central e por meio de cartazes e folders distribuidos em
todos os setores da UFLA e nos locais de maior movimentação do público (anexo I). Toda a
divulgação contou o apoio técnico da Assessoria de Comunicação da UFLA.
Para a comunidade externa a CPA disponibilizou um link do questionário no site
www.cpa.ufla.br, sendo essa participação incentivada por meio de correspondências às aos órgãos
públicos, empresas, associações e demais organizações de Lavras e região. Além disso, a pesquisa
foi amplamente divulgada na TV universitária, na Rádio Universitária, no portal institucional e
também em alguns veículos de comunicação externos. A Tabela 1 apresenta os dados da população
e amostra obtida na pesquisa.
Tabela 1 Índices de respostas dos questionários enviados à comunidade acadêmica e à comunidade externa
População

Amostra

Segmento
Docente
Graduação
Pós-Graduação
Técnico
Comunidade externa

3.4

Presencial

a distância

Total

Respostas

%

7967
2003
-

1704
3927
Não definido

582
9671
5930
561

231
1123
515
202
303

39,7
11,6
8,7
36,0
-

Acesso às Informações da Unidade Jurisdicionada

O acesso às informações úteis à sociedade e que contribuem para a transparência da gestão estão
disponibilizados no site principal da UFLA (www.ufla.br) e no site do Serviço de Informações ao
Cidadão (www.ufla.br/acessoainformacao), e contempla os seguintes itens:
a) Ações e programas: Nesta seção são divulgadas as informações pertinentes aos programas,
ações, projetos e atividades implementadas pela UFLA.
b) Auditorias: Contém os Processos de Contas Anuais por meio de Relatórios de Gestão.
c) Boletim interno: Disponibilização dos atos administrativos da instituição.
d) Carta de Serviços ao Cidadão: Informa aos cidadãos quais os serviços prestados pela
UFLA, como acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos de atendimento
estabelecidos.
e) Convênios: Detalhes sobre repasses e transferências de recursos financeiros efetuados pela
UFLA.
f) Despesas: Informações sobre a execução orçamentária e financeira detalhada da UFLA.
g) Institucional: Informações sobre funções, competências, estrutura organizacional, quem é
quem e agenda de autoridades.
h) Informações Classificadas: tem como objetivo atender aos incisos I e II do art. 45 do
Decreto Nº 7.724/2012, apresentando anualmente até o dia 1º de junho, o rol de informações
classificadas e desclassificadas no âmbito da Universidade Federal de Lavras.
i) Licitações e Contratos: Informações detalhadas sobre licitações, contratos, contratações e
atas de registro de preços firmadas pela UFLA.
j) Servidores: Informações sobre concursos públicos de provimento de cargos e relação dos
servidores públicos lotados ou em exercício na UFLA.

k) Serviço de Informação ao Cidadão – SIC: Informações sobre o Sistema de Informações
ao Cidadão (SIC), o seu funcionamento, localização e dados de contato no âmbito da UFLA.
3.5

Avaliação do Desempenho da Unidade Jurisdicionada

As questões objetivas que faziam parte dos questionários citados no item 3.3 foram
compostas por escalas métricas e não-métricas. As respostas referentes a escala métrica mostra a
avaliação do desempenho da instituição na prestação de serviços ao cidadão a cerca dos itens
propostos pelo Instrumento de Avaliação Institucional do Instituto correspondentes aos cinco eixos
que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o Sinaes. Os
quadros abaixos apresentam as médias da avaliação por segmento da comunidade.

Segmento discente de graduação
Quadro 1 Média de avaliação das questões do segmento graduação.
Eixo

Questão

N

Média

Infraestrutura Física

Iluminação dentro do restaurante universitário:

754

4,31

Infraestrutura Física

Serviços prestados pela biblioteca:

750

4,22

Infraestrutura Física

Iluminação dentro biblioteca:

750

4,17

Infraestrutura Física

Limpeza do câmpus da UFLA:

1123

4,17

Infraestrutura Física

Sistema de consulta e acesso ao acervo da biblioteca:

750

4,11

Infraestrutura Física

Atendimento ao público no restaurante universitário:

758

4,09

Infraestrutura Física

Como você avalia a limpeza dos laboratórios?

639

4,09

Infraestrutura Física

Condições das vias de acesso à UFLA:

1123

4,09

Infraestrutura Física

Manutenção das instalações do restaurante universitário:

759

4,04

Infraestrutura Física

Como você avalia a iluminação dos laboratórios?

639

4,04

Desenvolvimento institucional Como você avalia as ações da UFLA em relação a sua responsabilidade social?

980

4,03

Infraestrutura Física

Sinalização do câmpus da UFLA:

1123

4,00

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a expansão do número de cursos de graduação?

1123

3,99

858

3,97

1123

3,94

Políticas Acadêmicas
Políticas Acadêmicas

Como você avalia os canais de comunicação via e-mail institucional para
divulgar as atividades da UFLA?
Como você avalia o portal da UFLA como canal de comunicação utilizado para
divulgar as atividades da UFLA?

Infraestrutura Física

Como você avalia a limpeza das salas de aula?

1123

3,93

Infraestrutura Física

Atendimento ao público na biblioteca:

750

3,92

Infraestrutura Física

Segurança no câmpus da UFLA:

1123

3,90

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de qualidade dos títulos:

750

3,89

Políticas de Gestão

Como você avalia a Gestão Ambiental na UFLA?

1123

3,89

Infraestrutura Física

Como você avalia a iluminação das salas de aula?

1123

3,89

Infraestrutura Física

Condições de trânsito no câmpus da UFLA:

1123

3,87

Infraestrutura Física

Horários e calendário da biblioteca com relação às necessidades dos usuários:

750

3,87

Infraestrutura Física

Como você avalia a conservação dos laboratórios?

639

3,87

Infraestrutura Física

Limpeza do restaurante universitário:

757

3,86

1123

3,85

1123

3,84

1123

3,80

1123

3,80

Como você avalia expansão no oferecimento de vagas para os cursos de
graduação?
Como você avalia a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na UFLA para
Desenvolvimento institucional
o desenvolvimento regional, estadual e nacional?
Como você avalia o relacionamento da UFLA com os órgãos municipais,
Desenvolvimento institucional
estaduais e federais?
Como você avalia a utilização das novas tecnologias dentro da UFLA para o
Políticas Acadêmicas
processo de ensino-aprendizagem?
Políticas Acadêmicas

Quadro 1 - continuação
Infraestrutura Física

Como você avalia a conservação das salas de aula?

1123

3,78

Infraestrutura Física

Como você avalia a quantidade das salas de aula?

1123

3,76

Políticas de Gestão

Como você avalia as ações da UFLA para promover iniciativas de núcleos de
estudos, projetos e empresas juniores?

917

3,71

Infraestrutura Física

Iluminação do câmpus da UFLA:

1123

3,66

Políticas Acadêmicas

Como você avalia as Políticas de Atendimento ao Estudante da UFLA?

1123

3,64

Infraestrutura Física

Como você avalia os equipamentos dos laboratórios?

639

3,64

Como você avalia o relacionamento da UFLA com o setor privado e o mercado
Desenvolvimento institucional
1123
de trabalho?

3,63

Infraestrutura Física

Espaços para lazer e convivência na UFLA:

1123

3,62

Infraestrutura Física

Acesso à internet via cabeamento dentro do câmpus da UFLA:

854

3,61

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a comunicação da UFLA com a comunidade acadêmica
(discentes, docentes, técnicos administrativos e outros):

1123

3,61

Infraestrutura Física

Como você avalia os equipamentos das salas de aula?

1123

3,58

Infraestrutura Física

Como você avalia a adequação do mobiliário dos locais de aula em relação às
necessidades de seu curso?

1123

3,58

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de quantidade de títulos:

750

3,58

1123

3,57

1123

3,57

Qual a sua opinião sobre a interação da UFLA com a comunidade na área
Desenvolvimento institucional
cultural e artística?
Como você avalia as formas de comunicação/informação visual no câmpus
Políticas Acadêmicas
(murais, cartazes, TV´s informativas, etc.) para divulgar as atividades da
Políticas de Gestão

Como você avalia o Regimento Geral da UFLA ?

1123

3,57

Políticas Acadêmicas

Como você avalia os serviços de extensão prestados à comunidade externa?

1123

3,53

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a Rádio Universitária como canal de comunicação utilizado
para divulgar as atividades da UFLA?

1123

3,51

Infraestrutura Física

Como você avalia a quantidade de laboratórios?

639

3,51

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a TV Universitária como canal de comunicação utilizado para
1123
divulgar as atividades da UFLA?

3,50

Infraestrutura Física

Como você avalia a ventilação dos laboratórios?

639

3,50

1123

3,49

1123

3,49

Políticas Acadêmicas
Políticas de Gestão

Como você avalia as políticas de incentivo à participação de estudantes em
projetos com os docentes?
Como você avalia o planejamento da administração executiva da UFLA na
prevenção de problemas e antecipação de soluções?

Infraestrutura Física

Ventilação dentro do restaurante universitário:

761

3,48

Infraestrutura Física

Condições de acessibilidade no câmpus para pessoas com deficiência:

1123

3,46

Infraestrutura Física

Disponibilidade de estacionamento no câmpus da UFLA:

1123

3,43

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a comunicação da UFLA com a comunidade externa

1123

3,43

Infraestrutura Física

Quantidade cabines de estudos individuais na biblioteca:

750

3,39

Infraestrutura Física

Qualidade da alimentação no restaurante universitário:

760

3,36

Infraestrutura Física

Ventilação dentro da biblioteca:

750

3,34

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de quantidade de exemplares:

750

3,29

Infraestrutura Física

Transporte público para acesso à UFLA:

1123

3,26

Quadro 1 - continuação
Políticas de Gestão
Políticas de Gestão

Como você avalia o funcionamento dos órgãos colegiados superiores da UFLA
(CEPE, CUNI e Conselho de Curadores) para promover a participação e a
Como você avalia o funcionamento do órgão colegiado do seu curso e/ou
departamento (Colegiados de Cursos e Assembleias Departamentais) para

1123

3,21

1123

3,19

Infraestrutura Física

Quantidade cabines de estudos em grupo na biblioteca:

750

3,11

Políticas Acadêmicas

Como voce avalia o atendimento da Ouvidoria da UFLA?

133

3,08

Infraestrutura Física

Acesso à internet via wireless dentro do câmpus da UFLA:

932

3,08

Infraestrutura Física

Como você avalia a ventilação das salas de aula?

1123

3,03

Segmento discente de pós-graduação
Quadro 2 - Média de avaliação das questões do segmento pós-graduação.
Eixo

Questão

N

Média

Infraestrutura Física

Limpeza do câmpus da UFLA:

515

4,44

Infraestrutura Física

Condições das vias de acesso à UFLA:

515

4,34

Infraestrutura Física

Iluminação dentro do restaurante universitário:

343

4,31

Infraestrutura Física

Condições de trânsito no câmpus da UFLA:

515

4,23

Infraestrutura Física

Manutenção das instalações do restaurante universitário:

342

4,16

Infraestrutura Física

Sinalização do câmpus da UFLA:

515

4,15

Políticas Acadêmicas

Como você avalia o portal da UFLA como canal de comunicação utilizado para
divulgar as atividades da UFLA?

515

4,14

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a expansão dos programas de pós-graduação?

515

4,13

Infraestrutura Física

Como você avalia a limpeza das salas de aula?

515

4,13

Infraestrutura Física

Serviços prestados pela biblioteca:

216

4,12

Infraestrutura Física

Como você avalia a iluminação das salas de aula?

515

4,11

Infraestrutura Física

Sistema de consulta e acesso ao acervo da biblioteca:

216

4,11

Infraestrutura Física

Iluminação dentro biblioteca:

216

4,11

Infraestrutura Física

Atendimento ao público no restaurante universitário:

346

4,10

Infraestrutura Física

Como você avalia a iluminação dos laboratórios?

307

4,09

Infraestrutura Física

Como você avalia a conservação das salas de aula?

515

4,06

Infraestrutura Física

Como você avalia a limpeza dos laboratórios?

307

4,06

Políticas de Gestão

Como você avalia a Gestão Ambiental na UFLA?

515

4,04

515

4,04

515

4,03

Como você avalia a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na UFLA para
Desenvolvimento institucional
o desenvolvimento regional, estadual e nacional?
Como você avalia a utilização das novas tecnologias dentro da UFLA para o
Políticas Acadêmicas
processo de ensino-aprendizagem?
Infraestrutura Física

Segurança no câmpus da UFLA:

515

4,01

Infraestrutura Física

Limpeza do restaurante universitário:

347

3,98

Infraestrutura Física

Espaços para lazer e convivência na UFLA:

515

3,93

Infraestrutura Física

Iluminação do câmpus da UFLA:

515

3,93

Políticas Acadêmicas

Como você avalia os canais de comunicação via e-mail institucional para divulgar
227
as atividades da UFLA?

3,93

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de qualidade dos títulos:

216

3,91

515

3,91

515

3,90

Como você avalia a comunicação da UFLA com a comunidade acadêmica
Políticas Acadêmicas
(discentes, docentes, técnicos administrativos e outros):
Como você avalia o relacionamento da UFLA com os órgãos municipais,
Desenvolvimento institucional
estaduais e federais?
Infraestrutura Física

Como você avalia a conservação dos laboratórios?

307

3,90

Infraestrutura Física

Atendimento ao público na biblioteca:

216

3,90

Desenvolvimento institucional Como você avalia as ações da UFLA em relação a sua responsabilidade social?

515

3,90

Infraestrutura Física

216

3,89

Horários e calendário da biblioteca com relação às necessidades dos usuários?:

Quadro 2 - continuação
Políticas de Gestão

Como você avalia as ações da UFLA para promover iniciativas de núcleos de
estudos, projetos e empresas juniores?

366

3,88

Infraestrutura Física

Como você avalia a quantidade das salas de aula?

515

3,88

Infraestrutura Física

Como você avalia os equipamentos das salas de aula?

515

3,87

515

3,86

515

3,82

515

3,78

515

3,78

515

3,78

515

3,77

515

3,77

Como você avalia as formas de comunicação/informação visual no câmpus
Políticas Acadêmicas
(murais, cartazes, TV´s informativas, etc.) para divulgar as atividades da UFLA?
Como você avalia a adequação do mobiliário dos locais de aula em relação às
Infraestrutura Física
necessidades de seu curso?
Como você avalia as políticas de incentivo à participação de estudantes em
Políticas Acadêmicas
projetos com os docentes?
Como você avalia o relacionamento da UFLA com o setor privado e o mercado
Desenvolvimento institucional
de trabalho?
Infraestrutura Física
Políticas Acadêmicas
Políticas Acadêmicas

Disponibilidade de estacionamento no câmpus da UFLA:
Como você avalia a Rádio Universitária como canal de comunicação utilizado
para divulgar as atividades da UFLA?
Como você avalia a TV Universitária como canal de comunicação utilizado para
divulgar as atividades da UFLA?

Políticas de Gestão

Como você avalia o Regimento Geral da UFLA ?

515

3,77

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a comunicação da UFLA com a comunidade externa

515

3,76

Políticas Acadêmicas

Como você avalia as Políticas de Atendimento ao Estudante da UFLA?

515

3,76

Infraestrutura Física

Acesso à internet via cabeamento dentro do câmpus da UFLA:

405

3,75

Infraestrutura Física

Como você avalia os equipamentos dos laboratórios?

307

3,75

Condições de acessibilidade no câmpus para pessoas portadoras de necessidades
Infraestrutura Física
515
especiais:
Qual a sua opinião sobre a interação da UFLA com a comunidade na área
Desenvolvimento institucional
515
cultural e artística?

3,75
3,74

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de quantidade de títulos:

216

3,72

Políticas de Gestão

Como você avalia o planejamento da administração executiva da UFLA na
prevenção de problemas e antecipação de soluções?

515

3,70

Infraestrutura Física

Ventilação dentro do restaurante universitário:

347

3,69

Infraestrutura Física

Como você avalia a quantidade de laboratórios?

307

3,68

Infraestrutura Física

Como você avalia a ventilação dos laboratórios?

307

3,67

Políticas Acadêmicas

Como você avalia os serviços de extensão prestados à comunidade externa?

515

3,63

Infraestrutura Física

Ventilação dentro da biblioteca:

216

3,62

Infraestrutura Física

Como você avalia a ventilação das salas de aula?

515

3,57

Infraestrutura Física

Transporte público para acesso à UFLA:

515

3,56

Políticas de Gestão

Como você avalia o funcionamento dos órgãos colegiados superiores da UFLA (CEPE,
CUNI, Conselho de Curadores) para promover a participação e a democracia interna?

515

3,55

Políticas de Gestão

Como você avalia o funcionamento do órgão colegiado do seu curso e/ou departamento (Colegiados
de Cursos e Assembleias Departamentais) para promover a participação e a democracia interna?

515

3,54

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de quantidade de exemplares:

216

3,49

Infraestrutura Física

Qualidade da alimentação no restaurante universitário:

347

3,44

Infraestrutura Física

Quantidade cabines de estudos individuais na biblioteca:

216

3,43

Infraestrutura Física

Quantidade cabines de estudos em grupo na biblioteca:

216

3,38

Políticas Acadêmicas

Como você avalia o atendimento da Ouvidoria da UFLA?

27

3,30

Infraestrutura Física

Acesso à internet via wireless dentro do câmpus da UFLA:

443

3,22

Segmento docente
Quadro 3 - Média de avaliação das questões do segmento docente.
Eixo

Questão

N

Média

Infraestrutura Física

Limpeza dentro biblioteca:

174

4,36

Infraestrutura Física

Limpeza do câmpus:

231

4,32

Infraestrutura Física

Condições das vias de acesso à UFLA:

231

4,20

Infraestrutura Física

Iluminação dentro biblioteca:

174

4,20

Infraestrutura Física

Serviços prestados pela biblioteca:

174

4,17

Infraestrutura Física

Sistema de consulta e acesso ao acervo da biblioteca:

174

4,16

Infraestrutura Física

Atendimento ao público na biblioteca:

174

4,06

Políticas Acadêmicas

Como você avalia o atendimento da Ouvidoria da UFLA?

26

4,04

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a expansão dos programas de pós-graduação?

231

4,00

231

3,98

231

3,97

231

3,97

197

3,95

Políticas Acadêmicas
Políticas Acadêmicas
Políticas Acadêmicas
Políticas de Gestão

Como você avalia o portal da UFLA como canal de comunicação utilizado para
divulgar as atividades da instituição?
Como você avalia a relevância científica das pesquisas desenvolvidas na
UFLA?
Qual o seu grau de satisfação com a atuação do Coordenador dos cursos de
graduação que atua?
Como você avalia as ações da UFLA para promover iniciativas de incubadoras
de empresas e empresas juniores?

Políticas de Gestão

Como você avalia a Gestão Ambiental na UFLA?

231

3,93

Políticas Acadêmicas

Como você avalia o programa institucional de bolsas para estudantes de
graduação?

231

3,92

Infraestrutura Física

Horários e calendário da biblioteca com relação às necessidades dos usuários:

174

3,92

Políticas Acadêmicas

Qual é o seu grau de satisfação com as disciplinas dos programas de pósgraduação em que atua?

142

3,91

Infraestrutura Física

Ventilação dentro da biblioteca:

174

3,91

Políticas Acadêmicas

Qual o seu grau de satisfação com a atuação e desempenho da coordenação do
programa de pós-graduação?

142

3,88

Infraestrutura Física

Sinalização do câmpus:

231

3,88

Infraestrutura Física

Iluminação dos laboratórios:

183

3,86

Infraestrutura Física

Condições de trânsito no câmpus:

231

3,82

Como você avalia o relacionamento da UFLA com os órgãos municipais,
Desenvolvimento institucional
estaduais e federais?

231

3,82

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a expansão do número de cursos de graduação?

231

3,81

Políticas de Gestão

Qual a sua satisfação em relação à sua vida profissional na UFLA?

231

3,78

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a Rádio Universitária como canal de comunicação utilizado
para divulgar as atividades da UFLA?

231

3,77

Infraestrutura Física

Quantidade de laboratórios:

191

3,76

Quantidade de cabines de estudos em grupo na biblioteca:

174

3,76

231

3,75

216

3,75

Infraestrutura Física
Políticas Acadêmicas
Políticas Acadêmicas

Como você avalia o incentivo à participação de estudantes em projetos com
docentes?
Como você avalia os canais de comunicação via e-mail institucional para
divulgar as atividades da UFLA?

Quadro 3 - continuação
Políticas Acadêmicas

Qual o seu grau de satisfação com o Sistema de Controle Acadêmico (SIG)
utilizado atualmente?
Qual é o seu grau de satisfação com os programas oferecidos pela PRAEC aos
docentes?

231

3,74

156

3,74

Desenvolvimento institucional Como você avalia as ações da UFLA em relação à sua responsabilidade social?

216

3,72

Infraestrutura Física

Quantidade de cabines de estudos individuais na biblioteca:

174

3,70

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a relevância social das pesquisas desenvolvidas na UFLA?

231

3,68

Infraestrutura Física

Segurança no câmpus:

231

3,67

231

3,67

231

3,65

Políticas de Gestão

Como você avalia a TV Universitária como canal de comunicação utilizado para
Políticas Acadêmicas
divulgar as atividades da UFLA?
Como você avalia a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na UFLA para
Desenvolvimento institucional
o desenvolvimento regional, estadual e nacional?
Infraestrutura Física

Rede telefônica dentro do câmpus:

231

3,65

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de qualidade de títulos:

174

3,64

Políticas Acadêmicas

Qual a sua satisfação com relação à estrutura curricular dos cursos de
graduação em que você atua?

231

3,64

Infraestrutura Física

Conservação dos laboratórios:

186

3,63

231

3,63

231

3,62

Como você avalia as oportunidades para participação de pesquisas
Políticas Acadêmicas
institucionais?
Como você avalia a maneira que a UFLA prepara os estudantes para o
Desenvolvimento institucional
mercado de trabalho?
Políticas de Gestão

Como voce avalia o Regimento Geral da UFLA ?

231

3,61

Políticas Acadêmicas

Como você avalia os critérios de seleção de bolsistas de Iniciação Científica na
UFLA?

231

3,61

Infraestrutura Física

Funcionalidade dos laboratórios:

188

3,59

Infraestrutura Física

Espaços para lazer e convivência no câmpus:

231

3,58

Políticas Acadêmicas

Como você avalia as formas de comunicação/informação visual no câmpus (murais,
cartazes, TV´s informativas, etc.) para divulgar as atividades da UFLA?

231

3,57

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a comunicação da UFLA com a comunidade acadêmica
(discentes, docentes, técnicos administrativos e outros):

231

3,54

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de quantidade de títulos:

174

3,53

Infraestrutura Física

Equipamentos dos laboratórios:

185

3,53

Políticas Acadêmicas

Como você avalia expansão no oferecimento de vagas para os cursos de
graduação?

231

3,53

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de quantidade de exemplares:

174

3,52

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a relevância social, educacional e econômica das atividades
de extensão promovidas pela UFLA?

231

3,52

Infraestrutura Física

Iluminação do câmpus:

231

3,51

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a disponibilidade das novas tecnologias para o processo
ensino-aprendizagem?

231

3,49

Políticas Acadêmicas

Qual a sua avaliação com relação às políticas de ensino a distância da UFLA?

231

3,48

Políticas de Gestão

Como você avalia o funcionamento dos órgãos colegiados da UFLA (Colegiados de Cursos e
Assembleias Departamentais) para promover a participação e a democracia interna?

231

3,48

Infraestrutura Física

Limpeza das salas de aula:

231

3,48

Políticas de Gestão

Como você avalia o relacionamento interpessoal no departamento em que você
trabalha?

231

3,48

Infraestrutura Física

Acesso à internet via cabeamento dentro do câmpus:

231

3,47

Infraestrutura Física

Conservação das salas de aula:

231

3,45

Infraestrutura Física

Iluminação das salas de aula

231

3,40

Quadro 3 - continuação
Desenvolvimento institucional

Como você avalia o relacionamento da UFLA com o setor privado e o mercado
de trabalho?

231

3,39

Infraestrutura Física

Ventilação dos laboratórios:

184

3,38

Políticas de Gestão

Como você avalia a política de cursos e treinamentos para sua categoria na
UFLA?

201

3,37

Políticas de Gestão

Como você avalia o funcionamento dos órgãos colegiados superiores da UFLA (CEPE,
CUNI e Conselho de Curadores) para promover a participação e a democracia interna?

231

3,35

Políticas de Gestão

De maneira geral, como você avalia a gestão de pessoas na UFLA?

231

3,35

Políticas de Gestão

Como você avalia o impacto na melhoria do ensino de graduação com a adoção
da Matriz-UFLA para distribuição de recursos orçamentários?

121

3,35

Infraestrutura Física

Equipamentos das salas de aula:

231

3,34

Políticas de Gestão

Como você avalia o planejamento da administração executiva da UFLA na
prevenção de problemas e antecipação de soluções?

231

3,33

Políticas Acadêmicas

Como você avalia os serviços de extensão prestados à comunidade externa?

231

3,31

Políticas de Gestão

Como você avalia a distribuição de recursos orçamentários via Matriz-UFLA
aos setores da instituição?

121

3,26

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a comunicação da UFLA com a comunidade externa

231

3,26

231

3,23

231

3,20

Políticas Acadêmicas
Políticas Acadêmicas

Qual o seu grau de satisfação com relação a integração das atividades de
extensão com o currículo da graduação?
Qual o seu grau de satisfação com relação a atividades culturais promovidas
pela UFLA?

Infraestrutura Física

Capacidade em número de alunos das salas de aula:

231

3,16

Políticas Acadêmicas

Condições de acessibilidade no Câmpus para pessoas com deficiência:

231

3,16

Infraestrutura Física

Transporte público municipal para acesso à UFLA:

231

3,15

Infraestrutura Física

Quantidade de salas de aula:

231

3,09

Infraestrutura Física

Funcionalidade das salas de aula:

231

3,09

Qual sua opinião sobre a interação da UFLA com a comunidade na área cultural
231
Desenvolvimento institucional
e artística?
Como você avalia as ações da UFLA para superar as dificuldades detectadas
Políticas Acadêmicas
231
no processo de ensino-aprendizagem?
Qual o seu grau de satisfação com relação à integração das atividades de
Políticas Acadêmicas
231
extensão com a pesquisa?
Infraestrutura Física
Políticas Acadêmicas
Políticas de Gestão

Disponibilidade de estacionamento no câmpus:
Como você avalia o apoio da Instituição para a sua participação em eventos
externos?
Qual o seu grau de satisfação com respeito a relação entre a quantidade de
trabalho e o número de pessoas existente no seu departamento/setor para

3,07
3,06
3,03

231

2,96

231

2,78

231

2,72

Infraestrutura Física

Acesso à internet via wireless dentro do câmpus:

226

2,69

Infraestrutura Física

Ventilação das salas de aula:

231

2,69

Segmento técnico administrativo
Quadro 4 - Média de avaliação das questões do segmento técnico administrativo
Eixo

Questão

N

Média

Infraestrutura Física

Limpeza do câmpus:

202

4,43

Infraestrutura Física

Iluminação dentro do restaurante universitário:

105

4,32

Infraestrutura Física

Sistema de consulta e acesso ao acervo da biblioteca:

100

4,21

Infraestrutura Física

Serviços prestados pela biblioteca:

100

4,17

Infraestrutura Física

Horários e calendário da biblioteca com relação às necessidades dos usuários:

100

4,16

Políticas de Gestão

Qual a sua satisfação com o relacionamento interpessoal entre os colegas de
trabalho?

202

4,15

Infraestrutura Física

Atendimento ao público no restaurante universitário:

105

4,15

Infraestrutura Física

Iluminação do seu setor:

202

4,08

Infraestrutura Física

Condições das vias de acesso à UFLA:

202

4,05

Infraestrutura Física

Iluminação dentro biblioteca:

100

4,05

Infraestrutura Física

Atendimento ao público na biblioteca:

100

4,04

Políticas Acadêmicas

Como você avalia o portal da UFLA como canal de comunicação utilizado para
divulgar as atividades da UFLA?

202

4,03

Infraestrutura Física

Limpeza do seu setor:

202

4,00

Infraestrutura Física

Limpeza do restaurante universitário:

105

3,99

Infraestrutura Física

Manutenção das instalações do restaurante universitário:

105

3,95

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de qualidade de títulos:

100

3,91

196

3,83

202

3,82

189

3,80

Como você avalia os canais de comunicação via e-mail institucional para
divulgar as atividades da UFLA?
Como você avalia o relacionamento da UFLA com os órgãos municipais,
Desenvolvimento Institucional
estaduais e federais?
Políticas Acadêmicas

Desenvolvimento Institucional Como você avalia as ações da UFLA em relação à sua responsabilidade social?
Como você avalia a política de cursos, treinamentos e capacitação para a sua
categoria na UFLA?
Como você avalia a Rádio Universitária como canal de comunicação utilizado
para divulgar as atividades da UFLA?
Como você considera o nível de reconhecimento do seu desempenho pelo seu
chefe imediato?

199

3,80

202

3,80

202

3,77

Infraestrutura Física

Equipamentos/ferramentas que você utiliza na execução do seu trabalho:

202

3,77

Infraestrutura Física

Sinalização do câmpus:

Políticas de Gestão
Políticas Acadêmicas
Políticas de Gestão

202

3,72

Como você avalia a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na UFLA para
Desenvolvimento Institucional
o desenvolvimento regional, estadual e nacional?

202

3,71

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de quantidade de títulos:

100

3,68

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a TV Universitária como canal de comunicação utilizado para
divulgar as atividades da UFLA?

202

3,68

Infraestrutura Física

Condições de trânsito no câmpus:

202

3,64

Infraestrutura Física

Segurança no câmpus:

202

3,64

Infraestrutura Física

Espaços para lazer e convivência no câmpus:

202

3,63

Quadro 4 - continuação
Infraestrutura Física

Manutenção das instalações no seu setor:

202

3,58

Infraestrutura Física

Acesso à internet via cabeamento dentro do câmpus:

202

3,57

Desenvolvimento Institucional

Como você avalia o relacionamento da UFLA com o setor privado e o mercado
de trabalho?

202

3,57

Políticas de Gestão

Como voce avalia o Regimento Geral da UFLA ?

202

3,55

Infraestrutura Física

Ventilação dentro da biblioteca:

100

3,52

Infraestrutura Física

Iluminação do câmpus:

202

3,52

Infraestrutura Física

Quantidade de cabines de estudos individuais na biblioteca:

100

3,51

Infraestrutura Física

Rede telefônica dentro do câmpus:

202

3,50

Infraestrutura Física

Ventilação dentro do restaurante universitário:

105

3,50

Infraestrutura Física

Quantidade de cabines de estudos em grupo na biblioteca:

100

3,49

Infraestrutura Física

Acervo da biblioteca em termos de quantidade de exemplares:

100

3,48

Políticas de Gestão

Como você avalia a distribuição de recursos orçamentários via Matriz-UFLA
aos setores da instituição?

38

3,47

Políticas Acadêmicas

Como você avalia as formas de comunicação/informação visual no Câmpus (murais,
cartazes, TV´s informativas, etc.) para divulgar as atividades da UFLA?

202

3,46

Políticas de Gestão

Qual a sua satisfação em relação à sua vida profissional na UFLA?

202

3,45

Como você avalia a comunicação da UFLA com a comunidade acadêmica
202
(discentes, docentes, técnicos administrativos e outros)?
Qual é o seu grau de satisfação com as Políticas de Assistência à Saúde do
Políticas de Gestão
202
Servidor?
Qual sua opinião sobre a interação da UFLA com a comunidade na área cultural
202
Desenvolvimento Institucional
e artística?

Políticas Acadêmicas

3,45
3,43
3,41

Infraestrutura Física

Ventilação do seu setor:

202

3,39

Políticas Acadêmicas

Como voce avalia o atendimento da Ouvidoria da UFLA

31

3,32

Políticas Acadêmicas

Como você avalia a comunicação da UFLA com a comunidade externa?

202

3,32

Políticas de Gestão

Como você avalia a administração executiva da UFLA na utilização de
planejamento para prever problemas e antecipar soluções?

187

3,30

Infraestrutura Física

Cardápio do restaurante universitário:

105

3,28

Políticas de Gestão

De maneira geral, como você avalia a gestão de pessoas na UFLA?

202

3,19

Políticas de Gestão

Como você avalia o funcionamento dos órgãos colegiados da UFLA (Colegiados de Cursos e
Assembleias Departamentais) para promover a participação e a democracia interna?

202

3,17

Políticas de Gestão

Como você avalia o funcionamento dos órgãos colegiados superiores da UFLA (CEPE,
CUNI e Conselho de Curadores) para promover a participação e a democracia interna?

202

3,13

202

3,10

202

3,05

Infraestrutura Física
Políticas de Gestão

Condições de acessibilidade no Câmpus para pessoas portadoras de
necessidades especiais:
Qual o seu grau de satisfação com respeito a relação entre a quantidade de
trabalho e o número de pessoas existente no seu setor para executá-lo?

Infraestrutura Física

Acesso à internet via wireless dentro do câmpus:

190

3,01

Infraestrutura Física

Disponibilidade de estacionamento no câmpus:

202

3,01

Infraestrutura Física

Transporte público municipal para acesso à UFLA:

202

2,70

Resultados da Pesquisa de Autoavaliação com a Comunidade de Lavras e Região
Quadro 5 Média de avaliação das questões do questionário aplicado à comunidade de Lavras e região.
Questão

3.6

N

Média

Como você avalia as formas de comunicação da UFLA com a sociedade?

296

3,70

Como você avalia o relacionamento da UFLA com as empresas de Lavras e da região?

243

3,58

Como você avalia o relacionamento da UFLA com os órgãos municipais, estaduais e federais?

265

3,82

Como você avalia a contribuição da UFLA para o desenvolvimento local, regional, estadual e nacional?

298

4,35

Qual sua opinião sobre a interação da UFLA com a comunidade na área cultural e artística?

282

3,79

Como você avalia as ações da UFLA em relação à sua responsabilidade social?

271

3,87

Faça a avaliação dessa ação

207

4,37

Como voce avalia o atendimento da Ouvidoria da UFLA

34

3,29

Medidas Relativas à Acessibilidade

As verbas destinadas à acessibilidade são gerenciadas pelo Núcleo de Acessibilidade da
UFLA. Em 2014 foram adquiridos 3 notebooks que serão utilizados para empréstimo aos alunos
com deficiência, fones de ouvido e caixas de som, uma impressora para produção de material
didático, recursos ergonômetros para utilização por alunos com deficiência, material para classes
especiais para alunos em cadeira de rodas, bem como materiais e ferramentas para produção se
material didático específico para alunos com deficiência.
O Núcleo de Acessibilidade passou a ser responsável pelos monitores para alunos com
deficiência. Os monitores serão selecionados de acordo com a demanda, sendo que no primeiro
semestre de 2014 eram 2 monitores e no segundo, 3 monitores.
Em relação ao pessoal, em 04/08/2014 tomaram posse as professoras de LIBRAS
concursadas, sendo uma Professora Auxiliar e outra, Assistente.
A Universidade passará a contar, no ano de 2015, com dois Tradutores e Intérpretes de
LIBRAS, já aprovados por concurso Níveis de Classificação D e de Capacitação I, com portaria de
nomeação de 09/01/2015.
Sobre a estrutura urbanística, neste ano as ruas internas na Universidade foram revitalizadas
com a colocação de asfalto novo e novas faixas de seguranças elevadas. Estas faixas foram
niveladas com os passeios, tendo a demarcação de acesso para pessoa com deficiência. As demais
faixas de segurança possuem rampa e sinalização de acesso para pessoas com deficiência. Nos
pontos estratégicos da Universidade foram pintadas as vagas destinadas às pessoas com deficiência.
Os novos prédios que estão sendo construídos e projetados para a Universidade estão de acordo
com as normas de acessibilidade.
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Ambiente de Atuação

A Universidade Federal de Lavras está localizada na cidade de Lavras no sul do Estado de
Minas Gerais e foi criada, conforme já informado em linhas pretéritas deste relatório, pela Lei nº
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 7 de julho de 1972.
A UFLA, ao longo dos anos, vem se consolidando como uma das mais importantes
instituições de ensino superior do Brasil, fato que pode ser comprovado por meio do índice geral de
cursos – IGC, avaliado pelo Ministério da Educação, no qual a Instituição vem se mantendo no 1º
lugar de Minas Gerais, e o 3º lugar no país, segundo últimos dados divulgados no ano de 2014.
A região onde a Instituição está localizada é caracterizada, principalmente, pela atuação em
atividades pertencentes ao setor primário da economia, destacando-se a cafeicultura e a criação de
gado leiteiro. Dessa forma, a Universidade, iniciou seu campo de atuação fortemente voltada para a
área das Ciências Agrárias, que, entre outros importantes aspectos, lida com a produção de
alimentos, madeira, fibras, medicamentos e energia renovável, sempre diante do desafio de explorar
os recursos naturais, em harmonia com a preservação ambiental.
Com o desenvolvimento regional e por sua proximidade com grandes centros urbanos como
Rio de Janeiro e São Paulo, a região do sul de Minas Gerais foi se desenvolvendo e atraindo
grandes empresas e se destacando também como Polo Tecnológico, ampliando assim, as atividades
desenvolvidas. Esse crescimento também estimulou a ampliação da área de atuação da UFLA.
A partir da década de 1990, a UFLA se inseriu em diversas áreas das Ciências, criando
cursos nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Saúde, Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, com benefícios diretos à
sociedade. A partir de 2003, com o oferecimento do primeiro curso de licenciatura, assumiu
definitivamente o importante papel social na formação de professores para a educação básica,
necessidade premente da sociedade brasileira. A partir de 2006 foram criados os cursos de
graduação na modalidade à distância e em 2007, os primeiros cursos noturnos. Com a expansão da
UFLA por meio do REUNI foram criados novos cursos e também aumento de vagas nos cursos já
existentes, este aumento implementado a partir do primeiro semestre de 2009, demonstrando o
compromisso desta instituição em estar inserida no processo de desenvolvimento do País,
participando ativamente de boa parcela da formação universitária dos jovens brasileiros.
Atualmente, a UFLA oferece 28 cursos de graduação presencial: Administração,
Administração Pública, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas (bacharelado e
licenciatura), Direito, Educação Física (bacharelado e licenciatura), Engenharia Agrícola,
Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de
Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica,
Engenharia Química, Filosofia, Física, Letras, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária,
Nutrição, Química (bacharelado e licenciatura), Sistemas de Informação e Zootecnia, cinco cursos
de graduação a distância: Administração Pública, Letras-Português, Letras-Inglês, Filosofia e
Pedagogia. Em conjunto, esses cursos beneficiam mais de 10.000 estudantes presenciais e mais de
2.000 a distância.
Na pós-graduação são ofertados 54 cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 25 de
Mestrado, 22 de Doutorado e 7 de Mestrado Profissional, que são: Administração (Mestrado e
Doutorado), Agroquímica (Mestrado e Doutorado), Biotecnologia Vegetal (Mestrado e Doutorado),
Botânica Aplicada (Mestrado e Doutorado), Ciência da Computação (Mestrado), Ciência do Solo
(Mestrado e Doutorado), Ciência dos Alimentos (Mestrado e Doutorado), Ciência e Tecnologia da
Madeira (Mestrado e Doutorado), Ciências Veterinárias (Mestrado e Doutorado), Ecologia Aplicada
(Mestrado e Doutorado), Engenharia Agrícola (Mestrado e Doutorado), Engenharia de Sistemas e
Automação (Mestrado e Doutorado), Engenharia de Biomateriais (Mestrado e Doutorado),
Engenharia Florestal (Mestrado e Doutorado), Entomologia (Mestrado e Doutorado), Estatística e
Experimentação Agropecuária (Mestrado e Doutorado), Física (Mestrado), Fisiologia

Vegetal (Mestrado e Doutorado), Fitopatologia (Mestrado e Doutorado), Fitotecnia (Mestrado e
Doutorado), Genética e Melhoramento de Plantas (Mestrado e Doutorado), Microbiologia
Agrícola (Mestrado e Doutorado), Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares (Mestrado e
Doutorado), Recursos Hídricos em Sistemas Agrícolas (Mestrado e Doutorado), Zootecnia
(Mestrado e Doutorado), Mestrado Profissional em Administração Pública, Mestrado Profissional
em Desenvolvimento Sustentável e Extensão, Mestrado Profissional em Educação, Mestrado
Profissional em Genética e Melhoramento de Plantas, Mestrado Nacional Profissional em Ensino de
Física, Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT e, Mestrado Profissional
em Tecnologias e Inovações Ambientais. Esses programas contam com 1.740 estudantes, todos
reconhecidos pela Capes, com 5.717 teses/dissertações, em 35 anos.
A pesquisa é também destaque na Universidade. Com 114 grupos de pesquisa, os quais
atuam em mais de 400 linhas, desenvolvendo cerca de 1.200 projetos, financiados por empresas
públicas e privadas, e por organismos internacionais. Com a pujança das atividades de pósgraduação e de pesquisa, os estudantes de graduação encontram na UFLA uma atmosfera altamente
favorável para a iniciação científica (IC). Atualmente 20% de estudantes de graduação estão
inseridos em Programas de Iniciação Científica, com apoio do CNPq, FAPEMIG e empresas
privadas. A UFLA participa também do Programa de Bolsas de Iniciação Científica do Ensino
Médio, atendendo 150 estudantes das escolas estaduais de Lavras, com o apoio do CNPq e
FAPEMIG. Soma-se a isso o fato de que, por meio de mais de 1.500 convênios com empresas
públicas, privadas e governos municipal, estadual e federal, a UFLA propicia aos estudantes de
graduação importantes oportunidades de trabalhos de extensão, como importante atitude de
aprendizagem. A pesquisa abrange as seguintes áreas: Biologia Geral; Ciência do Solo; Ciência e
Tecnologia de Alimentos; Fitotecnia; Ciências Florestais; Sanidade Vegetal; Engenharia Agrícola;
Medicina Veterinária; Zootecnia; Química; Genética e Melhoramento de Plantas e Biologia
Molecular; Administração; Administração Pública; Computação, Tecnologia da Informação e
Física; Instrumentação Aplicada à Agropecuária, entre outras.
Considerando sua área de atuação, as principais instituições que ofertam cursos de
graduação e pós-graduação similares aos da UFLA são: Universidade Federal de Viçosa,
Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal
de Alfenas, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Itajubá, Universidade
Federal de Juiz de Fora e Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Além dessas instituições que
foram listadas, por atuarem na mesma região geográfica ou nas proximidades da UFLA, ainda
pode-se destacar as outras Instituições Federais de Ensino Superior de renome que atuam em todo
território nacional.
Ainda dentro do tema ambiente de atuação da Instituição, com relação às ameaças e
oportunidades observadas temos:
-

-

OPORTUNIDADES
Expansão de programas de apoio ao ensino superior;
Aumento de investimentos do Governo na Instituição;
Celebração de novos contratos, acordos, convênios e
protocolos de intenções que estimule o ensino, pesquisa e
extensão;
Criação de novos cursos;
Aumento no número de vagas nos cursos de graduação,
pós-graduação strictu sensu e pós-graduação lato sensu;
Aumento de recursos destinados à Assistência Estudantil;
Renome da Instituição;
Localização geográfica;
Atração e retenção de corpo técnico altamente
qualificado.

AMEAÇAS
-

-

Mudanças
nas
políticas
e
diretrizes
governamentais relacionadas à educação
superior;
Ambiente econômico do país (recessão);
Mudanças na legislação;
Aumento da oferta de cursos similares na região;
Evolução Demográfica;
Falta de investimento em infraestrutura da cidade
de Lavras e região;
Plano de carreira dos servidores pouco atrativa.

O relacionamento da Instituição com seus principais clientes (discentes; docentes; técnicos
administrativos; grupos de pesquisas; sociedade em geral) ocorre de diferentes formas. No âmbito

do macroprocesso ensino o relacionamento com o seu público-alvo inicia-se já com a oferta de
curso preparatório para os seus processos seletivos, pela oferta de vagas em seus cursos de
graduação e pós-graduação, programas voltados para tutoria e mentoria de calouros, concessão de
bolsas, programas de incentivo à permanência de discentes com vulnerabilidade socioeconômica
(moradia, alimentação, assistência médica, psicológica e odontológica), apoio aos programas de
inserção internacional, entre outras iniciativas.
No âmbito do macroprocesso pesquisa a UFLA relaciona-se com seus principais clientes por
meio principalmente de concessão bolsas, fomento a programas e projetos de incentivo a pesquisa,
Núcleo de Inovação Tecnológica, Incubadora de Base Tecnológica, Instituto Brasileiro de Ciência e
Tecnologia do Café, apoio a publicações científicas, difusão de tecnologias, etc.
E no macroprocesso de extensão, o relacionamento com os clientes acontece por meio dos
programas, projetos de extensão e cultura, concessão de bolsas de extensão e prática de esportes,
incentivo a novos talentos da comunidade universitária, semanas temáticas, museus, teatro, oferta
de estágios, dias de campo, entre outros.
No quadro a seguir estão sintetizados os riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los.
RISCOS
Indisponibilidade de fontes de recursos adequadas
às necessidades da instituição.
Interesse na realização de parcerias por partes de
outras instituições públicas e privadas.
Incapacidade de adaptação ao ambiente regulatório.

Evasão escolar.

Redução do número de alunos.

Atuações de órgãos de controle.

Associação do nome da Instituição ao de membros
da comunidade acadêmica, em atos ilícitos.

Manifestações junto ao SIC, Ouvidoria, meios de
comunicação regionais, Ministério Público e
órgãos de controle.

Quebras de continuidade de negócio (blackout,
catástrofes naturais, etc).

Violações das regras de segurança da informação.

ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO
- Manutenção da política de obtenção de recursos diretamente
junto ao governo e outros órgãos de fomento.
- Investimento no corpo técnico da Instituição e fomento em
ações de ensino, pesquisa e extensão que garantam e
comprovem a sua capacidade técnica.
- Adoção de boas práticas de gestão;
- Atualização do seu corpo técnico administrativo.
- Implementação de programas e políticas educacionais para
auxílio dos discentes nas disciplinas do curso;
- Implementação de programas sociais para garantir a
permanência
dos
discentes
com
vulnerabilidade
socioeconômica;
- Concessão de bolsas e estágios remunerados.
- Oferta de cursos preparatórios para ingresso na Instituição;
- Diferentes formas de ingresso na Instituição;
- Oferta de uma grande variedade de cursos;
- Plano de criação de novos cursos de modo a atender a
diferentes demandas;
- Investimento em infraestrutura e no corpo técnico de modo a
garantir a qualidade do ensino.
- Adoção de boas práticas de gestão;
- Adoção de um plano de diretrizes da Auditoria Interna
alinhadas às boas práticas de gestão;
- Mapeamento de processos.
- Divulgação ampla das legislações correlatas às ações dos
servidores, principalmente o Código de Ética do Servidor, Lei
nº 8.112/90 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- Oferta de cursos de capacitação relacionados ao tema.
- Adoção de boas práticas de gestão;
- Divulgação das ações no site da Instituição e no Portal
Transparência;
- Atendimento efetivo das demandas emanadas pelos canais de
atendimento;
- Apresentação dos resultados obtidos em sessões públicas.
- Utilização de uma matriz de alocação de vagas;
- Elaboração do Plano Diretor;
- Investimentos em infraestrutura.
- Criação de um comitê para tratar da segurança da informação;
- Investimento em infraestrutura;
- Qualificação da mão de obra;
- Elaboração e divulgação do guia de boas práticas para uso do

e-mail @ufla.
Perdas decorrentes de falha humana;
Danos aos ativos físicos.
Plano de carreira dos servidores públicos.
Incompatibilidade entre oferta e demanda de
produtos e serviços oferecidos pela Instituição.
Incompatibilidade entre os produtos e serviços
oferecidos pela Instituição e a infraestrutura do
município.
Incongruência entre os objetivos dos servidores e
os objetivos da Instituição.
Incompatibilidade entre o valor arrecadado e o
valor previsto para arrecadação de rendas próprias
na PLOA.

-

Qualificação de mão de obra.
Ampliação da estrutura de vídeo vigilância;
Presença de vigilância compatível com a área do câmpus.
Manifestação junto aos órgãos competentes das dificuldades
encontradas para atração e retenção de mão de obra
capacitada.
- Estudo de viabilidade de implantação de novos cursos e
ampliação de vagas.
- Discussão do plano de expansão da Instituição junto ao
governo municipal.
- Estímulo para que os servidores participem da formulação dos
planos estratégicos da Instituição;
- Desenvolvimento e estímulos a grupos multidisciplinares;
- Ações diversas para promover a integração.
- Criação de uma série história (valores, produtos e serviços)
para subsidiar o planejamento para o projeto de lei
orçamentária anual.

Com relação às mudanças de cenários, nos últimos anos houve um aumento dos
investimentos do Governo Federal nas Instituições Federais de Ensino Superior com a criação do
REUNI.
O REUNI propiciou umas das maiores transformações da Instituição nos seus mais de 100
anos de existência, sendo responsável pelo crescimento da Universidade nos últimos anos. Um dos
fatores propulsores dessa transformação foi a ampliação dos números de vagas nos cursos de
graduação já existentes e a criação de novos cursos, além do relevante fato de inserção no turno
noturno, antes inexistente. Propiciou também a criação de mais cursos de licenciaturas em áreas
essências para a formação de professores do ensino fundamental e médio.
Houve também um aumento significativo no número de docentes, discentes e técnicos
administrativos.
Para acompanhar essa expansão foi necessário ampliar toda a infraestrutura física do câmpus,
bem como melhorar os processos administrativos, principalmente com a mudança de estratégia na
adoção de um sistema de informação mais eficiente. Assim, esse programa mais que dobrou a área
construída da Universidade, além de trazer outros tantos benefícios.
Como benefícios advindos do REUNI pode-se destacar: adequação da rede elétrica;
modernização das estações de tratamento de água e implantação da rede de esgoto, as quais foram
elaboradas respeitando os critérios de sustentabilidade; reforma e ampliação das vias de acesso e
estacionamento; aumento da frota de veículos; construção, ampliação e reformas de prédios que dão
suporte as atividades de ensino, pesquisa e extensão; aumento na aquisição de materiais de consumo
e permanente; implantação de programas de bolsas; contratação de servidores, entre outros.

5

Planejamento da Unidade e Resultados Alcançados

5.1

Planejamento da Unidade

Os planos que orientam a atuação da Instituição são:
 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI);
 Plano Estratégico de Gestão;
 Programa de Internacionalização;
 Plano Ambiental.
Cabe destacar que a Instituição tem envidado esforços constantes para elaborar seu
planejamento estratégico obedecendo ao princípio administrativo da eficiência. Além disso, devido
ao caráter singular e a complexidade de uma Instituição Federal de Ensino Superior que lhe confere
particularidades e diferenças que precisam ser articuladas e alinhadas no atendimento às
necessidades da sociedade, a Instituição têm elaborado boa parte de seus planos contando com a
participação da comunidade acadêmica, que tem não apenas suas necessidades atendidas como se
empenha mais no cumprimento das ações traçadas, uma vez que se sentem parte atuante naquele
plano.
Os planos traçados são revistos periodicamente para que o maior número de metas seja
atendido dentro dos prazos propostos e também para que sejam incluídas novas demandas da
Instituição. Dessa forma, os planos da Universidade têm proporcionado um crescimento sustentado
nos últimos anos.
Mesmo com um bom desempenho, os planos da UFLA ainda possuem uma boa parte de
metas que não são realizadas dentro dos prazos propostos, isso ocorre principalmente devido ao seu
reduzido número de servidores e às limitações orçamentárias. Cabe destacar ainda que a Instituição
busca constantemente esses recursos junto aos órgãos do governo e às agências de fomento.
A seguir é apresentado cada um dos planos que compõem o planejamento estratégico da
Universidade Federal de Lavras.
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento elaborado pela
Universidade Federal de Lavras (UFLA) no qual se apresentam os objetivos, as metas e as ações
para o período de 2011-2015. Este documento expressa a identidade da Instituição no que diz
respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que
orientam suas ações, à estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que pretende
desenvolver.
Esse documento serve de subsidio para avaliar a melhoria da qualidade da educação
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional
e efetividade acadêmica e social e, especialmente o cumprimento dos compromissos e
responsabilidade social da Universidade.
Para o desenvolvimento e a elaboração do PDI 2011-2015, buscou-se a participação de toda
a comunidade acadêmica bem como da sociedade. Foram realizadas várias ações que ampliaram o
diálogo e a integração com a comunidade, tornando o processo participativo.
Para garantir esse processo participativo o PDI foi elaborado em três fases: a) realização de
discussões sucessivas, no âmbito das comissões, sobre temas centrais, como modernização
administrativa, pesquisa, ensino, extensão e cultura, assistência estudantil, entre outros; b)
preparação de um espaço aberto a toda a comunidade acadêmica num ambiente virtual, no qual os
membros da comunidade puderam conhecer as propostas de metas relacionadas aos temas, bem
como registrar suas sugestões, críticas e opiniões; e, c) realização de três sessões públicas abertas à
participação da comunidade acadêmica e sociedade, organizadas por departamentos, setores
administrativos da UFLA e representantes de classe.

O PDI foi estruturado nos seguintes eixos temáticos: Política de Ensino, Política de
Pesquisa, Política de Extensão, Política de Atendimento aos discentes, Estrutura Administrativa,
Alteração da Estrutura Administrativa, Extensões da Universidade, Consórcio entre Universidades,
Ensino Médio, Gestão Institucional, Gestão Integrada, Gestão de Pessoas, Gestão de TI, Gestão do
Câmpus, Gestão da Comunicação Social, Gestão de Assuntos Estudantis e Comunitários, Gestão
Orçamentária e Financeira, Organização Acadêmica, Ensino de Graduação, Oferta de novos cursos,
Ensino de Pós-Graduação, Educação a distância, Pesquisa, Extensão e Cultura, Relações
Internacionais e Acompanhamento, Avaliação e Atualização do Plano. Esses eixos abrangem todos
os macroprocessos finalísticos da Instituição como pode ser observado a seguir:
Figura – Relacionamentos dos Macroprocessos Finalísticos com os Eixos Temáticos do PDI 2011-2015

Com objetivo de divulgar as metas e ações do PDI bem como o desempenho da realização
das mesmas, a Instituição disponibilizou uma ferramenta online de acompanhamento chamada PDI
Online. Essa ferramenta está disponível a toda sociedade no endereço eletrônico www.ufla.br/pdi.
Por meio dele, pode-se analisar todas as metas e ações planejadas para o período de 2011 a 2015 e
como as mesmas estão sendo realizadas. Com base nessa ferramenta, elencaram-se abaixo as ações
que foram propostas para o ano de 2014 e o desempenho de cada uma delas.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é composto pelas estratégias
institucionais que atendem as necessidades de informação e serviços de tecnologia da informação,
propondo metas, ações e prazos que, com o auxílio dos recursos humanos, materiais e financeiros
atendam as demandas das áreas de negócio da Instituição.
Os fatores que motivaram a elaboração do PDTI foram:
- identificar as necessidades de TI do órgão, alinhadas aos seus objetivos estratégicos;
- focar esforços em ações nas quais os benefícios são os maiores ou onde há maior
necessidade (eficácia e efetividade);
- aproveitar melhor os recursos disponíveis (eficiência e economicidade);
- aumentar a inteligência organizacional por meio do aprendizado, revisão e análise
contínua do planejamento;
- conformidade com a Instrução Normativa nº 4/2010 da SLTI/MPOG.
Para elaboração do PDTI utilizou-se uma abordagem que procurou realizar o alinhamento
estratégico de TI com os objetivos institucionais elencadas no PDI, levando-se em consideração as
cinco perspectivas propostas pela SLTI/MPOG, a saber: informações, infraestrutura, serviços,
pessoal e terceirização de TI. Além dessa ação, foi solicitados aos responsáveis pelas pró-reitorias
da Instituição que indicassem, por meio de um questionário com questões estratégicas e
operacionais, qual a situação atual e a desejada em relação a TI organizacional. A figura resume
como foi o processo de elaboração do PDTI vigente.

Figura – Processo de Elaboração do PDTI vigente.

A seguir, são apresentadas as metas previstas para o exercício de 2014:
 Informatização, integração e melhoria da automatização de processos inerentes à PRGDP.
Ações realizadas: Implantação ou adaptação dos seguintes módulos do sistema SIGRH UFLA (Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFLA):
- Férias
- Frequência
 Informatização e integração automatizada da gestão orçamentária e financeira da UFLA
(DCOF), DGM (Compras, Licitação, Almoxarifado, Patrimônio), PROPLAG, DICON e
demais setores administrativos e acadêmicos da UFLA.
Ações realizadas: Implantação ou adaptação dos seguintes módulos do sistema SIPAC UFLA (Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos da UFLA):
- Contratos
- Patrimônio
- Almoxarifado (RU)
- Infraestrutura
- Liquidação de Despesas
- SIGPP ( Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos)
 Aperfeiçoamento de processos automatizados das atividades acadêmicas e administrativas
da Pró-reitoria de Graduação.
Ações realizadas: Implantação ou adaptação de módulos de graduação e registro e controle
acadêmico do sistema SIG - UFLA (Sistema Integrado de Gestão da UFLA).
 Informatização e melhoria dos processos automatizados da PRP.
Ações realizadas: Implantação ou adaptação dos seguintes módulos do sistema SIGAA UFLA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFLA):
- Pesquisa
- Produção Intelectual
O PDTI encontra-se disponível para consulta de toda a comunidade acadêmica bem como da
sociedade no endereço eletrônico http://www.dgti.ufla.br/site/?page_id=174.

Plano Estratégico de Gestão
Também alinhado às metas e ações propostas no PDI, a Instituição elaborou o seu Plano
Estratégico de Gestão que compreende o período de 2012 a 2016. Esse planejamento é composto
por oito grandes metas que são: Internacionalização, Expansão dos Cursos de Graduação; Mudança
na Estrutura Organizacional, Modernização do Sistema de Gestão, Avanços na Gestão de Inovação
Tecnológica, Centro de Referência em Pesquisa e Extensão, Qualidade no ensino de Graduação e
Pós-Graduação e, Desenvolvimento de Grupos Multidisciplinares. A seguir será abordado
resumidamente o escopo de cada uma dessas metas.
A meta de Internacionalização tem por objetivo a inserção e melhoria da UFLA nos
rankings nacionais e internacionais que avaliam as instituições superiores de ensino e pesquisa.
Dentre as ações planejadas para essa meta está a criação do Programa de Internacionalização que
será mencionado nesse relatório oportunamente.
A Expansão dos Cursos de Graduação visa propiciar oportunidades aos jovens e promover a
inclusão social, o desenvolvimento nacional e a superação das desigualdades territoriais de forma a
favorecer a melhoria de qualidade de vida da população. Assim, a UFLA pretende expandir os
cursos de graduação priorizando a criação dos seguintes cursos presenciais: Engenharia Civil,
Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia de Materiais e
Geologia. Ainda pretende-se estruturar melhor a área ciências sociais aplicadas com os cursos de
Pedagogia e Ciências Sociais. Dos cursos citados a Instituição implementou no ano de 2014 os
cursos de: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Materiais,
além do curso de Medicina.
Com relação à Mudança na Estrutura Organizacional, devido ao seu crescimento, a UFLA
estuda a possibilidade de mudanças no formato de sua estrutura organizacional. Inicialmente, será
realizado um diagnóstico sobre o modelo atual de estrutura organizacional da UFLA; a
identificação de opções de modelos com avaliação das vantagens e desvantagens de cada
opção/modelo de estrutura organizacional; e, a criação de um relatório que pautará a decisão de
alteração do formato institucional para um formato que seja sustentável e viável para todos os
segmentos da Instituição. Com relação a essa meta já iniciaram-se os trabalhos de elaboração do
relatório que pautará a decisão do Conselho Universitário.
Já a Modernização do Sistema de Gestão visa à prestação de serviços com qualidade,
rápidos, acessíveis e transparentes para toda comunidade. Dessa forma, pretende-se estruturar a
Instituição para ter uma gestão eficiente, solidária e comprometida com qualidade dos processos
administrativos e a utilização de sistemas de gestão integrados de gerência da organização, pelos
quais toda comunidade acadêmica possa acompanhar os processos institucionais. Dentro das ações
traçadas para essa meta pode-se destacar a implantação, em 2014, de diferente módulos nos três
sistemas integrados de gestão da Universidade: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos (SIPAC); Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e; Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). Os módulos implantados no SIPAC foram:
Contratos, Patrimônio, Almoxarifado (RU), Infraestrutura, Liquidação de Despesa e, Sistema
Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos; no SIGAA foram implantados os módulos:
Pesquisa e Produção Intelectual e; por fim, no SIGRH foram implementados os módulos de Férias e
Frequência. A instalação desses módulos propiciou grandes avanços na gestão administrativa da
Instituição.
Com relação a meta Avanços na Gestão de Inovação Tecnológica pode-se afirmar que
busca-se fortalecer a gestão da inovação tecnológica na Instituição, propiciando um aumento no
desenvolvimento de novas tecnologias e, consequentemente, na transferência dessas para a
sociedade. Uma das ações que pode-se destacar dessa meta realizada no ano de 2014 foi a
implementação do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia do Café (INCT Café) que tem como
missão gerar tecnologias apropriadas, competitivas e sustentáveis, por meio da integração de
competências institucionais, capacitação de recursos humanos, estímulo à capacidade de inovação e
geração de negócios de alto valor agregado na cadeia produtiva do café.

No que concerne a extensão, uma das metas do Plano Estratégico foi a implementação, em
seu Conselho Universitário, do Centro de Referência em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
e do Centro de Referência em Extensão, os quais vêm desenvolvendo várias ações de pesquisa e
extensão pelos diversos setores e departamentos didático-científicos da UFLA e, também, para a
comunidade, coordenados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
De forma resumida o que se deseja com os Centros de Referência é dinamizar as aulas práticas para
os discentes da UFLA e, ser um ponto de referência onde os agricultores do Município de Lavras e
do entorno possam buscar orientações das melhores, mais adequadas e mais sustentáveis práticas
agrícolas e ambientais desenvolvidas na própria Instituição.
De maneira geral, o que se busca com a Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação e
Pós-Graduação é a oferta de cursos com qualidade para a sociedade. No ensino de graduação o
objetivo é alcançar o conceito máximo nas avaliações do Ministério da Educação para todos os
cursos de graduação da UFLA, como resultado de um processo de formação técnica e científica de
cidadãos que possam atuar profissionalmente em prol do desenvolvimento da sociedade brasileira
de forma sustentável. Já a pós-graduação tem sido marcada por um desempenho destacado,
refletindo no percurso extremamente favorável dos indicadores de avaliação dos Programas
Acadêmicos, em nível de Mestrado e Doutorado. Porém, ainda deseja-se colocar a pós-graduação
no cenário internacional, buscando produzir publicações de impacto e parcerias no desenvolvimento
de pesquisas. Com isso, busca-se melhorar, sobretudo, os conceitos dos cursos de pós-graduação
junto a CAPES.
O ponto central na meta Desenvolvimento de Grupos Multidisciplinares é o estímulo ao
trabalho de forma coletiva em grupos de pesquisa existentes na Universidade a partir de áreas de
Pós-Graduação afins com foco em ações inovadoras e lastreadas em tecnologias de ponta. Para que
isso ocorra serão criados Centros de Excelência com apoio institucional e ligados a Pró-Reitoria de
Pesquisa, os quais agrupem professores/ pesquisadores, técnicos, discentes e grupos de pesquisa,
que desejem desenvolver projetos que envolvam ações multidisciplinares e multidepartamentais,
com visão holística, publicando em alto nível, e estabelecendo discussões de linhas que busquem o
desenvolvimento local, regional e nacional para auxiliar no desenvolvimento do país e no
fortalecimento da marca UFLA.
Como já mencionado essas metas estão diretamente alicerçadas pelo Plano de
Desenvolvimento Institucional além de estarem articuladas com os macroprocessos finalísticos da
Universidade e no atendimento às necessidades da sociedade, como pode ser observado na Figura
abaixo:
Figura –
Alinhamento
entre
Plano
Estratégico e

Macroprocessos Finalísticos

Programa de Internacionalização
Como uma das ações do Plano Estratégico a Instituição elaborou o Programa de
Internacionalização. Esse é mais um plano que compõem as diretrizes do planejamento da
Universidade Federal de Lavras o qual propõe um conjunto de políticas, ações e metas que
permitirão à Instituição elevar seu grau de internacionalização, bem como desenvolver novos
processos de mensuração e acompanhamento do seu capital intelectual.
A internacionalização das universidades públicas brasileiras é um tema de extrema
relevância na agenda de desenvolvimento e de posicionamento do Brasil no cenário global. Além de
propiciar uma formação mais adequada para os cidadãos, uma universidade internacionalizada se
torna um pólo de desenvolvimento para o país, capaz de atrair intelectuais e estudantes de outras
partes do mundo, de ampliar a influência cultural no exterior (o chamado “soft power” de um país),
aglutinar capitais em torno de novas tecnologias e estimular um ambiente de verdadeira inovação.
Além de ser um processo de elevação de competências, a internacionalização das
universidades é um processo de competição, uma vez que os sistemas acadêmicos dos países mais
desenvolvidos do mundo, bem como das potencias emergentes, estão em constante processo de
melhoria e associados às estratégias nacionais de manutenção e expansão de influência no contexto
global. Assim, países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Canadá, Japão e Suíça possuem
historicamente as universidades consideradas de maior influência mundial. Apesar da liderança
inquestionável desses países, nas últimas décadas diversos outros têm conseguido induzir uma boa
mobilidade de suas instituições acadêmicas e aumento da sua referência mundial, como a Espanha,
China, Índia, Coréia do Sul, Austrália e Cingapura.
Esse programa possui os seguintes eixos: ambiente educacional bilíngue; cooperação
internacional; produção científica e tecnológica internacionalizada e; visibilidade internacional, com
os quais se pretende alcançar a inserção da Universidade nos principais rankings de excelência
internacional. As metas e ações propostas para esse Plano tem o prazo de execução estimado em 15
anos.

As ações e metas a serem desenvolvidas no eixo Ambiente Educacional Bilíngue
contemplam o estabelecimento de um centro de idiomas na UFLA capaz de qualificar em inglês um
grande número de alunos, técnicos e docentes, bem como qualificar e apoiar estudantes e
professores visitantes estrangeiros na instrumentação do português.
A cooperação internacional da UFLA tem sido marcada pelo aumento do número de acordos
de cooperação com diferentes universidades no mundo, bem como pelo envio de docentes e alunos
de pós-graduação para atividades no exterior. Contudo, o grau de internacionalização da UFLA,
medido por indicadores internacionais, como o índice de cooperação do Scimago, mostram que a
instituição apresenta um processo tímido nesse campo, mesmo quando comparado a algumas
universidades brasileiras com maior tradição e capacidade de atração de parceiros internacionais,
como a USP e a UFMG. Assim, torna-se necessária a implantação de políticas específicas capazes
de atrair docentes estrangeiros com elevada produção científica para atuação e cooperação na
UFLA.
As metas para o eixo produção científica e tecnológica internacionalizada têm como
objetivo ampliar a produção científica e tecnológica internacional da UFLA, bem como a sua
inserção mundial.
No eixo visibilidade internacional foi proposta diversas ações para a melhoria da
visibilidade internacional, que terão impacto direto em todo o Programa de Internacionalização da
UFLA.
Plano Ambiental
O último plano da Universidade é o Plano Ambiental. Com a transformação da Escola
Superior de Agricultura de Lavras na Universidade Federal de Lavras (UFLA), a estrutura existente
não estava preparada para suportar o crescimento. O saneamento era feito por meio de sumidouros,
os resíduos de laboratórios (químicos e biológicos) eram descartados de forma inadequada
prejudicando o meio ambiente, havia ocorrência de incêndios na área do câmpus. Mediante esses
problemas a Instituição estruturou uma série de ações para solucioná-los. Assim surgiu o Plano
Ambiental da UFLA, que aborda conceitos de sustentabilidade e compreende ações que envolvem
praticamente todas as questões ambientais. As diretrizes que norteiam o esse plano são: Implantação
de Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos, Tratamento dos Resíduos Sólidos,
Saneamento Básico, Estação de Tratamento de Esgoto, Construções Ecologicamente Corretas,
Proteção de Nascentes e Matas Ciliares, Prevenção e Controle de Incêndios, Prevenção de
Endemias e Gestão de Energia.
O Plano Ambiental ainda inclui:
a) um Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos focando ações preventivas de
minimização (redução, reuso e reciclagem) e uma adequação do destino final dos
resíduos oriundos das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
b) coleta seletiva;
c) sistema de prevenção e controle de incêndios;
d) proteção de nascentes e matas ciliares;
e) saneamento básico e estação de tratamento de esgoto;
f) construções ecologicamente corretas; e
g) sistema de prevenção de endemias.

Dessas ações pode-se destacar aquelas que passaram a fazer parte da rotina da Instituição:
METAS

AÇÕES

Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos

Recolher, segregar, armazenar, tratar e dar disposição final aos
resíduos químicos.

Tratamento de Resíduos Sólidos
Saneamento básico

Realizar a Coleta seletiva.
Realizar a manutenção da Estação de Tratamento de Esgotos.

Construções ecologicamente corretas

Ter como diretrizes a construção de novas edificações com maior
iluminação e ventilação natural.
Capacitar constantemente a brigada de incêndio;

Prevenção e Controle de Incêndios

Construir aceiros;
Realizar vigilância constante.
Construir de rede de distribuição de média tensão;

Gestão de Energia

Instalar medidores de energia nas novas edificações;
Usar a energia de forma eficiente;
Construir a nova cabine de medição.
Treinar constantemente as equipes;

Prevenção de Endemias

Identificar os focos de endemias;
Realizar palestras de conscientização e orientação.

Ainda cabe mencionar que o Plano Ambiental da UFLA foi premiado em concurso nacional
de inovação na gestão pública. A UFLA foi classificada em 1º lugar na categoria Planejamento,
Orçamento, Gestão e Desempenho Institucional e, em 3º lugar, na classificação geral do 17º
Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) e pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

5.2

Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados

5.2.1

Programa Temático – Não se Aplica

5.2.2

Objetivo – Não se Aplica

5.2.3

Ações

5.2.3.1 Ações – OFSS – Não se Aplica
5.2.3.2 Ações/subtítulos - OFSS
Identificação da Ação
Tipo

Projeto

Código

00M1

Descrição

Benefícios Assistenciais decorrentes do auxílio-funeral e natalidade

Iniciativa

Benefícios Assistenciais decorrentes do auxílio-funeral e natalidade
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Ação Prioritária

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Final

44.299,00

Restos a Pagar inscritos
2014

Despesa
Empenhada

59.299,00

Liquidada

40.912,67

40.912,67

Paga

Processados

40.912,67

0,00

Não
Processados
0,00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
0,00

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida
unidade

Realizada

Identificação da Ação
Tipo

Gestão e
Manutenção

Tipo

Gestão e
Manutenção

Código

0181

Descrição

Pagamento de aposentadorias e pensões - Servidores Civis
Código
Previdência de Inativos e Pensionistas da União

0089

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

)PAC (

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

34.162.151,00

Empenhada

40.948.182,00

Liquidada

40.718.125,69

40.718.125,69

Paga

Restos a Pagar inscritos
2014
Não
Processados Processados

40.718.125,69

0,00

0,00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
0,00

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0

Identificação da Ação
Tipo

Gestão e
Manutenção

Código

09HB

Descrição

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio da Regime da Previdência
Código
Tipo Gestão e
2109
Programa de Gestão e Manutenção do MEC
Manutenção

Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: (

Ação Prioritária

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

21.618.533,00

Empenhada

25.343.008,00

Liquidada

25.119.138,22

25.119.138,22

Paga

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados

25.119.138,22

0,00

0,00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
0,00

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0

Identificação da Ação
Tipo

Gestão e
Manutenção

Código

2004

Descrição

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus dependentes
Código
Tipo Gestão e
2109
Programa de Gestão e Manutenção do MEC
Manutenção

Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: (

Ação Prioritária

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

2.979.516,00

Empenhada

3.029.516,00

Liquidada

3.029.270,64

2.891.988,14

Paga

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados

2.891.988,14

0,00

137.282,50

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
0,00

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0

Identificação da Ação
Código

2010

Tipo

Gestão e
Manutenção

Descrição

Assistência Pré-escolar aos dependentes dos servidores civis, empregados e militares
Tipo
Código
2109
Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Gestão e
Manutenção

Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: (

Ação Prioritária

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

168.000,00

Empenhada

187.000,00

Liquidada

175.534,30

175.534,30

Paga

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados

175.534,30

0,00

0,00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
0,00

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0

Identificação da Ação
Código

2011

Descrição

Auxílio-Transporte aos servidores civis, empregados e militares.
Código
2109
Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: (

Ação Prioritária

)PAC (

Tipo

Gestão e
Manutenção

Tipo

Gestão e
Manutenção

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

495.660,00

Empenhada

195.660,00

Liquidada

79.487,64

79.487,64

Paga

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados

79.487,64

0,00

0,00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
0,00

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0

Identificação da Ação
Código

2012

Descrição

Auxílio alimentação aos servidores civis, empregados e militares
Código
2109
Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: (

Ação Prioritária

)PAC (

Tipo

Gestão e
Manutenção

Tipo

Gestão e
Manutenção

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

4.427.388,00

Empenhada

5.177.388,00

Liquidada

5.143.148,23

5.143.148,23

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador

Valor em 1/1/2014

0031

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

0,00

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00

Paga

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados

5.143.148,23

0,00

0,00

Execução Física - Metas

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0

Identificação da Ação
Tipo

Temático

Código

20GK

Descrição

Fomento às ações de Graduação. Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Estensão
Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na educação superior, em instituições públicas e privadas, inclusive
por meio de financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade e da inclusão,
considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com deficiência
Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, Código
da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições
privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições
20GK
de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.
Tipo Temático
Código
2032
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Iniciativa

Objetivo
Programa

Unidade Orçamentária 26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Ação Prioritária

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa

Final

1.200.480,00

1.440.480,00

Empenhada

Liquidada

1.440.475,94

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processado
Processados
s

Paga
1.208.177,83

1.208.177,83

0,00

232.298,11

Execução Física
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Descrição da meta

Unidade de medida

Iniciativa apoiada

unidade

Previsto

Montante
Reprogramado (*)

Realizado

261

0

219

Unidade de medida
unidade

Realizada
219

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
396.330,49

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
1.010,00

Valor Cancelado
0,00 Iniciativa apoiada

Descrição da Meta

Identificação da Ação
Tipo

Temático

Código

20RJ

Descrição

Apoio a capacitação e formação inicial e continuada para a Educação Básica
Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de profissionais e a pesquisa, a
produção e a disseminação de conhecimento na educação básica, com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades
presencial e à distância, considerando programas específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação
para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, afrobrasileira e africana.
Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a
Código
valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação
inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção
20RJ
à saúde e à integridade e as relações democráticas de trabalho.
Tipo
Temático
Código
2030
Educação Básica

Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: (

Ação Prioritária

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa

Final

438.800,00

Empenhada

438.800,00

Liquidada

438.800,00

Paga
15.570,13

Restos a Pagar inscritos
2014
Não
Processado
Processados
s

15.570,13

0,00

423.229,87

Execução Física
Descrição da meta

Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Previsto

Montante
Reprogramado
(*)

Realizado

3375

0

120

Unidade de medida

Pessoa Beneficiada

Unidade

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
331.239,12

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00 Pessoa Beneficiada

Descrição da Meta

Unidade de
medida
unidade

Realizada
120

Identificação da Ação
Tipo

Temática

Código

20RK

Descrição

Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal
de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento
estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos
humanos.
Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por Código
meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão
de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do
financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a
20RK
elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.
Tipo
Temático
Código
2032
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não

Ação Prioritária

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

33.102.793,00

39.170.107,00

Empenhada

Liquidada

38.297.692,76

Paga
22.707.056,59

22.706.678,09

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados
0,00 15.590.636,17

Execução Física
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Descrição da meta

Unidade de medida

Estudante matriculado

unidade

Previsto

Montante
Reprogramado (*)

Realizado

0

6683

11.528

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
21.403.444,62

Valor Liquidado
980.314,69

Valor Cancelado

Descrição da Meta
Estudante
matriculado
6.937,83

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC
Identificação da Ação

Unidade de
medida
unidade

Realizada
6683

Código

20TP

Descrição

Pagamento de Pessoal Ativo da União

Programa

Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não

Código

Ação Prioritária

Tipo

Gestão e
Manutenção

Tipo

Gestão e
Manutenção

2109
Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

110.269.758,00

Empenhada

130.610.515,00

Liquidada

130.183.858,98

Paga
130.183.858,98

130.183.858,98

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados
0,00

0,00

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
0,00

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida
0

Realizada
0

Identificação da Ação
Tipo

Temática

Código

4002

Descrição

Assistência ao Estudante de Ensino Superior
Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal
de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento
estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos
humanos.
Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por Código
meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de
bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do
financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a
4002
elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.
Tipo
Temático
Código 2032
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não

Ação Prioritária

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

4.969.970,00

4.969.970,00

Empenhada

Liquidada

4.969.967,92

Paga
2.058.312,59

2.058.312,59

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados
0,00

2.911.655,33

Execução Física
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Descrição da meta

Unidade de medida

Benefício concedido

unidade

Previsto
1800

Montante
Reprogramado (*)
0

Realizado
745

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
3.337.302,92

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
188.293,97

Valor Cancelado

Descrição da Meta
Benefício
concedido
0,00

Unidade de medida
unidade

Realizada
745

Identificação da Ação
Código

4572

Descrição

Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de Qualificação e requalificação
Código
2109
Programa de Gestão e Manutenção do MEC

Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não

Ação Prioritária

Caso positivo: (

)PAC (

Tipo

Gestão e
Manutenção

Tipo

Gestão e
Manutenção

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

288.000,00

Empenhada

288.000,00

Liquidada

288.000,00

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados

Paga
257.457,05

257.457,05

0,00

30.542,95

Execução Física
Descrição da meta

Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Montante
Reprogramado
(*)

Unidade de medida
Previsto

Servidor capacitado

unidade

460

0

Realizado
411

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
34.627,91

Fonte: SIAFI Gerencial e SIMEC

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00 Servidor capacitado

Descrição da Meta

Unidade de
medida
unidade

Realizada
411

Identificação da Ação
Tipo

Temática

Código

8282

Descrição

Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos
em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos
humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade.
Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por
Código
meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de
bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do
financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a
8282
elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.
Tipo Temático
Código
2032
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária

26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não

Ação Prioritária

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Inicial

Despesa
Final

71.192.804,00

71.192.804,00

Empenhada

Liquidada

40.892.444,35

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados

Paga
8.511.731,76

8.511.731,76

0,00 32.380.712,59

Execução Física
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Descrição da meta

Unidade de medida

Projeto viabilizado

unidade

Montante
Reprogramado (*)

Previsto
52

Realizado

0

6

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Valor em
1/1/2014
48.588.034,77

Valor Liquidado
819.729,99

Valor Cancelado
0,00 Projeto viabilizado

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

Descrição da Meta

Unidade de
medida
unidade

Realizada
6

5.2.3.3 Ações não previstas na LOA 2014 – Não se aplica
5.2.3.4 Ações – Orçamento de Investimento – OI - Não se aplica
5.2.3.5 Análise Situacional
Esta análise de execução das metas é realizada levando em consideração o conjunto de ações
(subtítulos) pertinentes à UFLA. Com base nesse conjunto pode-se afirmar que a UFLA obteve
êxito na execução de suas metas, pois em 11 das 14 ações estas metas foram batidas, algumas
inclusive foram superadas (considerando a dotação inicial e o valor empenhado), como é o caso da
ação 2004 onde a eficácia foi de 102% e da ação 2012, onde a eficácia foi de 116%. Mesmo não
obtendo as metas em apenas três ações( 00M1, 2011 e 8282) pode-se dizer que o aproveitamento foi
excelente, pois a eficácia nestas foi de 70%, 40% e 60%, respectivamente. Desta forma,
(analisando o conjunto de ações) o desempenho no cumprimento das metas pode ser considerado
excelente, significando que a UFLA cumpriu com suas responsabilidades legais, orçamentárias e
financeiras, assim como o interesse público, ao viabilizar com isso, o alcance dos benefícios à
sociedade, aos estudantes, aos técnicos-administrativos e aos docentes. Abaixo segue relato sucinto
sobre efeitos da realização de algumas ações que merecem destaque bem como fatores
intervenientes:
*Ação 4002 - Assistência ao aluno de Ensino Superior: A criação de programas específicos
com dotação orçamentária para a assistência estudantil permitiu aumentar o número de estudantes
beneficiários, bem como a melhoria na qualidade dos serviços prestados, tais como: alimentação no
Restaurante Universitário, aumento na quantidade e no valor da bolsa, apoio para alunos
participarem de congressos. Destaca-se como dificuldade para a execução da ação o pequeno
número de servidores técnicos administrativos que não tem sido suficiente para atendimento da
demanda apresentada. Com relação aos resultados obtidos ressalta-se a redução da evasão dos
alunos carentes que não tinham condições financeiras para se manterem na universidade. Houve
ainda uma grande melhoria no rendimento acadêmico desses alunos beneficiários do programa.
* Ação 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior: A
disponibilização de tais recursos permitiu atender um número maior de alunos, integrando a
comunidade acadêmica à população da cidade. Outros fatores que contribuem são: corpo técnico
altamente qualificado e infraestrutura adequada. A UFLA tem elevada qualidade de ensino e
publica grande número de trabalhos científicos de teor relevante para o aprendizado científico e
para a sociedade.
* Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação: Dentre os fatores que contribuíram para a execução da ação destacam-se: o
planejamento dos cursos e divulgação dos mesmos no âmbito da comunidade; disponibilidade e
iniciativa dos instrutores; determinação política da reitoria na realização dos cursos; estrutura e
iniciativa da Coordenadoria de Capacitação e Avaliação. Em se tratando das dificuldades ressalta-se
que a maioria dos servidores dedica seu tempo integral às tarefas diárias não sobrando tempo
necessário para se dedicarem aos cursos (capacitação, graduação, pós-graduação, mestrado e
doutorado), tendo em vista o rápido crescimento da universidade.
*Ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior: O que
mais contribuiu para a execução da ação foi a existência de um corpo técnico e infraestrutura
adequados. Não ocorreram fatores que dificultaram a execução da ação. Como resultado destaca-se
o aumento no número de vagas disponibilizadas pela Instituição, aumento no número de obras tais
como salas de aula, laboratórios, expansão da biblioteca, além de melhorias em imóveis já
existentes.
*Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e
Militares: Não ocorreram fatores que contribuíram ou dificultaram a execução da ação. Foi
constatado que algumas crianças, dependentes de servidores, deixaram de fazer jus à Assistência
Pré-Escolar por não estarem na faixa etária compreendida desde o nascimento até seis anos de

idade. Porém por outro lado, a nomeação de novos servidores acarretou a inclusão de novos
beneficiários.
*Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,
Militares e seus Dependentes: Não ocorreram fatores que contribuíram ou dificultaram o Plano de
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis. Foi necessária inclusive, uma
complementação no valor de R$ 50.0000,00 na dotação inicial.
*Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares: A ação
realiza-se amparada no Decreto 95.247/87, na Lei 7.418 de 16/12/1985 e Orientação Normativa nº 4
SRH/MPOG. Houve uma redução no número de servidores beneficiados devido à mudança de faixa
salarial.
*Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares: A ação
realizou-se amparada na Lei 9.527 de 10/12/1997, Portaria 42/2010/MPOG. Foi necessária uma
complementação no valor de R$ 750.000,00, pois a dotação inicial não foi suficiente.
*Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores,
Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica: Os fatores que contribuíram para a
execução da ação foram os seguintes: a adequação da estrutura física disponível para o CEAD;
apoio das Pró-Reitorias da UFLA. Como principais resultados obtidos enfoca-se a formação de
administradores públicos, formação inicial e continuada de um elevado número de professores da
educação básica e ampliação das oportunidades de formação superior para a população de Minas
Gerais.
*Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão: Os principais fatores que contribuíram para a execução da ação foram: o grande empenho
da direção executiva, de docentes e técnicos administrativos envolvidos na elaboração e execução
dos projetos de extensão nas mais diversas áreas e a política adotada pela universidade para
implementação do programa institucional de bolsas de extensão.

5.3

Informações sobre outros resultados gerados pela gestão

As políticas adotadas para desenvolvimento do Ensino de Graduação desenvolvem-se em
dois âmbitos institucionais. O primeiro deles constitui uma política da Reitoria, integrando as PróReitorias de Atendimento Estudantil e Comunitário (PRAEC), de Graduação (PRG), de Extensão e
Cultura (PROEC) e de Pesquisa (PRP). Consiste na mudança do perfil das bolsas oferecidas aos
alunos. Anteriormente, as bolsas fornecidas mediante recurso MEC/PNAES (bolsas-atividade)
tinham um perfil indiferenciado, permitindo que um aluno de graduação pudesse desenvolver
qualquer atividade-meio, mesmo fora da área de seu curso. A atual política prevê que as bolsas
tenham perfil de ensino, pesquisa ou extensão, obrigatoriamente na área do Curso de Graduação ao
qual o aluno está vinculado. Essa ação permite uma inserção maior na área, fazendo com que o
discente não só tenha maior conhecimento de sua área, mas igualmente tenha mais contato com a
identidade de seu curso de maneira mais precoce.
O segundo âmbito institucional compreende os Projetos de Bolsas Institucionais geridos pela
Pró-Reitoria de Graduação. Nesse caso, contemplam-se competências e habilidades variadas, que
permitem inserção ainda mais específica nas áreas de atuação dos cursos. Destaca-se, entre eles, o
PIB-LIC – Projeto de Iniciação Científica das Licenciaturas Noturnas – que corresponde a um
mecanismo de inserção para um público de discentes com perfil socioeconômico mais vulnerável e
para modalidade com baixa procura e alto índice de evasão. Outro destaque importante é o
PROMEC – Projeto de Mentoria de Calouros – que acompanha, por meio dos mentores (alunosbolsistas mais experientes no curso), sob supervisão de um professor, a turma de ingressantes nos
cursos, nos primeiro e segundo períodos.
Ainda no âmbito da PRG, a aprovação do NIF – Núcleo Interdisciplinar de Formação
Discente – por um lado, flexibilizou mais as matrizes curriculares dos cursos de Graduação. No

modelo anterior, havia a obrigatoriedade de um rol de disciplinas com alta carga horária,
concentradas nos três primeiros períodos do Curso (antigo Núcleo de Formação Comum). Além da
diminuição do número e da carga horária dessas disciplinas, houve autonomia para os Colegiados
de Curso alocarem tais componentes curriculares no momento que forem avaliados no fluxo da
matriz curricular de cada curso. Por fim, o NIF instituiu a obrigatoriedade de uma disciplina
introdutória às áreas de cada curso, no primeiro período, a fim de possibilitar que o discente já
possa vislumbrar as perspectivas acadêmicas e profissionais de seu curso já no início de sua
trajetória acadêmica.

5.4

Informações sobre indicadores de desempenho operacional

A UFLA adota os indicadores desenvolvidos pelo TCU e os indicadores do MEC como o
Conceito Preliminar de Curso - CPC e o Índice Geral de Cursos- IGC, a fim de nortear o processo
de gestão acadêmica, utilizando-se de métodos comparativos. Esses indicadores permitem uma
avaliação sistêmica, parametrizada, analisando fatores que afetaram favorável ou
desfavoravelmente o desempenho da instituição no exercício. O diagnóstico guia as ações,
contextualizando os problemas e as oportunidades potenciais.
Esse indicador é elaborado anualmente com base na avaliação dos cursos de graduação e
pós-graduação, incluindo notas para a infraestrutura, organização didático-pedagógica, corpo
docente e desempenho dos estudantes, considerando o triênio antecedente à divulgação.
O desempenho da UFLA no IGC reforça o acerto na condução das políticas acadêmicas até
agora implementadas e o comprometimento de toda a comunidade acadêmica, para que os critérios
de qualidade sejam persistentemente buscados e alcançados e significa o reconhecimento do
esforço, competência e dedicação de seus servidores, técnicos administrativos, docentes, discentes
de graduação e de pós-graduação, comprometidos em galgar um novo patamar de excelência.
Avaliando a série histórica do IGC, desde seu lançamento em 2007, percebe-se que as
únicas universidades federais que figuram entre as cinco primeiras do País, nos últimos cinco anos
avaliados, são: UFLA, UFRGS e UFMG, demonstrando uma qualidade consolidada. Em 2007, a
UFLA ocupava a 15ª posição.
Está em estudo um modelo mais sólido de indicadores envolvendo as Pró-reitorias para a
criação de alguns indicadores oficiais em cada área, que permita a identificação de pontos fracos e
fortes e que resultem em avaliação de resultados para definição de práticas e ações de gestão.
As ações da gestão estão sendo conduzidas para que, no médio prazo, a Instituição possa
com o aprimorando do Sistema Integrado de Informações – SIG ter condições de construir seus
próprios indicadores efetivos na área administrativa, acadêmica, de gestão e desenvolvimento de
pessoas.
A aplicação desses indicadores contribuirá para incentivar a dedicação dos técnicos e dos
docentes da UFLA, gerando melhora progressiva da produtividade em ensino, pesquisa e extensão.
Além disso, baseando-se na Matriz Orçamentária do Governo, a Pró-Reitoria de Planejamento e
Gestão implementou, no ano de 2009 e vem aperfeiçoando, sua própria matriz de alocação de
recursos orçamentários, custeio e capital. Na Matriz-UFLA, são considerados diversos parâmetros
calculados sobre uma base de dados de caráter acadêmico e científico que busca valorizar o
desempenho de cada departamento didático-científico.
Para a Matriz UFLA, são computados indicadores como o aluno equivalente da graduação,
mestrado e doutorado, média da produção científica do departamento, média da produção na área de
extensão, área física e fator de eficiência determinado como o inverso do índice de retenção médias
das disciplinas do Departamento. Todos os dados utilizados foram normalizados para que tivesse o
peso atribuído no cálculo da Matriz.

Fórmula para o Cálculo da Matriz de Alocação de Recursos
M = [(NFTed X 0,6) + (Prod. X 0,15) + (Ext. X 0,15) + (Área X 0,1)] x (1 + FE)
Onde:
NFTed – Aluno equivalente por departamento
Prod. – Produção Científica por departamento
Ext. – Produção Extensionista por departamento
Área – Área Física por departamento
FE – Fator de Eficiência

6

Indicadores de Desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário e Modificações Posteriores

Quadro B.66.1– Resultado dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002
INDICADORES PRIMÁRIOS
Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários)
Custo corrente sem HU (Hospitais Universitários)
Número de professores equivalentes
Número de funcionários equivalentes com HU (Hosp. Universitários)
Número de funcionários equivalentes sem HU (Hosp. Universitários)
Total de alunos regularmente matriculados na graduação (AG)
Total de alunos na pós-graduação stricto sensu (APG)
Alunos de residência médica (AR)
Número de alunos equivalentes da graduação (AGE)
Número de alunos da graduação em tempo Integral (AGTI)
Número de alunos da pós-graduação em tempo integral (APGTI)
Número de alunos tempo integral de resid. médica em Tempo Integral (ARTI)

2014

2013

230.298.637,88
589,00
1.103,75
7.276,00
1.708,00
10.478,12
5.043,99
3.416,00
-

187.838.272,68
533,50
1.037,75
6.156,00
1.740,00
9.850,70
4.631,09
3.480,00
-

EXERCÍCIOS
2012
157.436.413,02
535,00
957,75
6.373,00
1.672
10.359,78
5.007,80
3.344,00
-

2011

2010

141.046.159,26
517,50
1.129,50
5.478,00
1.543
9.665,79
4.644,30
3.086,00
-

125.332.215,76
455,50
1.094,00
4.549,50
1.455
8.222,00
3.837,89
2.910,00
-

Quadro B.66.2 – Resultado dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002
Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente
Custo corrente sem HU / Aluno Equivalente
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente
Grau de Participação Estudantil (GPE)
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG)
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)
Fonte: Assessoria para Indicadores Institucionais

2014
16.575,26
14,36
7,66
1,87
0,69
0,19
4,78
4,82
36,90%

2013
14.090,66
15,23
7,82
1,95
0,75
0,22
4,73
4,70
54,70%

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

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

2010
11.258,73
14,81
6,17
2,40
0,84
0,24
4,64
4,79
65,16%

Análise dos Resultados dos Indicadores de Desempenho da UFLA
A evolução dos dados entre os anos 2012 e 2013, apresentados nos dois quadros anteriores, consta
do quadro a seguir. Na sequência, apresenta-se o detalhamento de cada indicador.

Exercícios
Indicadores Decisão TCU 408/2002-P

2014 (A)

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

I  Custo Corrente/A luno Equivalente 


I  CustoCorrente/AlunoEquivalente 


16.575,26
14,36
7,66
1,87
0,69
0,19
4,78
4,82
36,78%

2013 (B)
14.090,66
15,23
7,82
1,95
0,79
0,22
4,73
4,70
54,70%

Variação %
(A – B) / B
17,63%
-5,70%
-1,94%
-3,84%
11.78%
-13,73%
1,04%
2,62%
-32,53%

Custo Corrente
AGE  APGTI  ARTI

230.298.637,88
 16.575,26
10.478,12  3.416,00 0

De 2006 a 2014, foram criados 19 novos cursos, e vários dos cursos já existentes tiveram o
número de vagas aumentado. Portanto, trata-se de um sistema em franca expansão e, na medida em
que cada curso atingir a plenitude da capacidade, o custo por aluno irá diminuir. A maioria dos
investimentos em infraestrutura física, equipamentos, professores e técnicos já foi realizada.
Portanto, mesmo com alguns investimentos que ainda serão feitos nesse período, haverá redução do
custo de formação dos alunos ao longo do tempo, principalmente quando a entrada de novos alunos
completar o ciclo de formação de cada curso.
Outro fator relevante na composição de custos dos cursos ministrados pela UFLA é que a
maioria é voltada às Ciências Agrárias e Biológicas, com elevado custo de manutenção, em razão
da complexidade e tamanho de área de campo necessária ao cultivo de espécies vegetais, casas de
vegetação com ambiente controlado, laboratórios para aulas práticas, hospitais veterinários, criação
e manutenção de animais, entre outras. Mesmo durante esse período de expansão da estrutura física
e contratação de pessoal, a UFLA manteve como meta a melhoria da qualidade de seus cursos. O
resultado dessa política de qualidade é evidente na avaliação divulgada pelo MEC.

II  AlunoTempo Integral/Professor Equivalente 


II  AlunoTempo Integral/Prof. Equivalente 


AGTI  APGTI  ARTI
Nº Professores Equivalentes

5.043,99  3.416,00  0
 14,36
589,00

A relação aluno/professor tem se mantido entre 14 e 16, que é considerada uma boa média,
em razão da natureza dos cursos e programas ofertados, que exigem turmas de tamanho reduzido
(particularmente para as aulas práticas), para que a qualidade do ensino seja assegurada. Tão
importante quanto o envolvimento direto com alunos por meio das disciplinas, é o envolvimento
dos docentes da UFLA em atividades de pesquisa (projetos e produção científica), orientação de
estudantes (graduação, mestrado e doutorado) e de extensão universitária (principalmente a
coordenação e o envolvimento em ações/eventos de transferência de tecnologia na área do
Agronegócio), além do envolvimento em ações de extensão e de prestação de serviços em Lavras e
toda a região de influência da Universidade (com destaque para as regiões Sul e Oeste de Minas
Gerais). Esse envolvimento, além da sala de aulas, é componente importante da qualidade dos
cursos da UFLA. Na medida em que o número de estudantes nos cursos recém-criados se aproxime
da plenitude de vagas desses cursos, a relação aluno/professor aumentará consideravelmente.


III  AlunoTempo Integral/Func. Equivalent e 
III  AlunoTempo Integral/Func. Equivalente 


AGTI  APGTI  ARTI
Nº Funcionári os Equivalent es

5.043,99  3.416,00  0
 7,66
1.103,75

A UFLA conta com apenas 584 servidores técnico-administrativos do quadro permanente
(um dos menores, entre todas as IFES, relativizando-se os demais indicadores). Outros 549
funcionários são terceirizados (via processos de licitação), em razão desse reduzido quadro de
servidores técnicos administrativos. A natureza das atividades executadas pelos servidores e
funcionários exige elevado grau de especialização, além das atividades rotineiras comuns à maioria
das IFES, em razão da especialização da UFLA, que requer grande número de laboratórios, casas de
vegetação, estruturas de criação/manutenção de animais e de campos experimentais. A
administração da UFLA considera prioritária a reposição e complementação do quadro de
servidores técnico-administrativos permanentes especializados, tornando a Instituição menos
dependente de pessoal terceirizado, que além de pouco estável, consome significativa parte dos
escassos recursos financeiros de OCC. A diminuição desse indicador foi devido à efetivação de
servidores em 2014.

IV  Func. Equivalente/Professor Equivalente 

Nº Funcionários Equivalentes
Nº Professores Equivalentes

IV  Funcionário Equivalente/Professor Equivalente 

1.103,75
 1,87
589,00

A relação funcionário/professor elevou-se até 2,40 em 2010, em função do aumento de
funcionários terceirizados e das contratações oriundas do REUNI. A diminuição e variação desse
indicador se dão em razão da diminuição de funcionários terceirizados e, crescente efetivação de
servidores e docentes via concurso. Para uma instituição com as particularidades e a complexidade

da UFLA (cursos nas áreas de Ciências Agrárias e Biológicas, além de elevado número de
experimentos/ações de pesquisa e de extensão universitárias), a relação ideal seria entre 2,5 e 3.
Considerando-se somente docentes, técnicos efetivos e terceirizados, excluindo-se os funcionários
terceirizados referentes a contrato de mão de obra civil, a relação seria de 998,75 / 589,00 = 1,69 e,
considerando-se somente os efetivos (técnicos e docentes), a relação seria de 554,75 / 565,00 =
0,98.

V  Grau de Participaç ão Estudantil (GPE) 

AGTI
AG

V  Grau de Participação Estudantil (GPE) 

5.043,99
 0,69
7.276,00

Esse indicador demonstra a efetiva utilização da capacidade instalada na Instituição. É
preocupação da atual gestão a otimização do uso de toda a infraestrutura física instalada na
Universidade pelos estudantes de graduação. O reflexo dessa otimização será maior eficiência na
integralização curricular além do envolvimento em atividades diversas, que são consideradas
válidas como atividades acadêmicas computadas no histórico escolar, e conferem ao estudante um
grande envolvimento no trinômio ensino-pesquisa-extensão.

VI  Grau de Envolvimento com Pós - graduação (GEPG) 

APG
AG  APG

VI  Grau de Envolvimen to com Pós - graduação (GEPG) 

1.708,00
 0,19
7.276  1.708,00

O grau de envolvimento com a pós-graduação tem se mantido entre 0,19 e 0,24, sendo
considerado muito bom, pois permite à Instituição atuar não apenas na complementação da
formação de grande número de profissionais em áreas estratégicas para o desenvolvimento do País,
como as ciências agrárias e o agronegócio e as áreas de ciências ambientais, mas também
desenvolver importantes linhas de pesquisa que possibilitam a geração de conhecimentos e de
tecnologias que têm contribuído significativamente para a maior competitividade do Brasil no
cenário mundial de produção e exportação de alimentos de origem animal e vegetal. No decorrer
dos anos, os Programas de Pós-Graduação oferecidos pela UFLA estenderam-se para outras
importantes áreas do conhecimento, como Administração, Ciência da Computação, Engenharias, e
essa oferta tem sido resultado do envolvimento dos grupos de pesquisa que surgem a partir da
atividade do docente que atua nos cursos de graduação. Assim, com a oferta de cursos nas áreas de
Letras, Filosofia, Direito, diversas Licenciaturas, Física, entre outros, essa possibilidade de
crescimento gera perspectivas muito favoráveis. Esse grau de envolvimento com a pós-graduação
projeta a UFLA ao status de Universidade de Pesquisa, sem que haja qualquer prejuízo à
participação dos docentes no ensino de graduação. Adicionalmente, os programas de pós-graduação
permitem que estudantes de graduação se envolvam ainda mais na iniciação científica e procurem
sua maior especialização e, consequentemente, melhor qualificação profissional. Desde os períodos
iniciais na UFLA, o estudante de graduação pode se envolver em projetos de pesquisa que contam
com a participação de mestrandos e de doutorandos em diferentes áreas do conhecimento. Trata-se

de uma sinergia que tem contribuído para a sustentação e melhoria da qualidade do ensino de
graduação na UFLA. As avaliações do MEC/INEP mostram essa realidade.

VII  Conceito CAPES/MEC p/ a Pós  graduação 

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

VII  Conceito CAPES/MEC p/ a Pós  graduação 

220
 4,78
46

A média obtida tem se mantido acima de 4,0, indicando, em geral, o conceito “Bom” a
“Ótimo” para os cursos de pós-graduação. A UFLA oferta um programa com conceito 7(sete), três
programas com conceito 6(seis), com desempenho acadêmico equivalente aos melhores centros de
pós-graduação e pesquisa internacionais e dez programas com conceito 5 (cinco), que apresentam
elevado padrão de qualidade, sendo considerados de excelência nacional em nível de Mestrado e
Doutorado pela avaliação da CAPES. Dos vinte e um programas de pós-graduação da UFLA com
avaliação completa no triênio pertinente a ultima avaliação trienal da CAPES, seis (28,6%) tiveram
seus conceitos elevados na última avaliação, acima da marca de 23% alcançada pelo Sistema
Nacional de Pós-Graduação, que reúne todos os programas reconhecidos pela CAPES. Em 2012 foi
criado o programa de Mestrado e Doutorado em Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares,
com conceito 4 (quatro), além de 3 (três) mestrados profissionais que não fazem parte do cálculo
desse indicador. Em 2013 foi criado o programa de Engenharia de Biomateriais, com conceito
5(cinco), que entrou em funcionamento em 2014.

VIII  Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 

VIII  Índice de Qualif.do Corpo Docente(IQCD) 

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

((5  542)  (3  43)  (2  3)  3)
 4,82
(542  43  3  3)

O índice de 4,82 é considerado elevado e dá à UFLA maior competitividade na captação de
recursos para pesquisa e pós-graduação. A Instituição detém um dos maiores índices de qualificação
do corpo docente entre todas as IFES, sendo o mesmo crescente ao longo dos anos, graças à política
de treinamento e capacitação dos docentes em programas de pós-graduação, particularmente
doutorado e pós-doutorado. A queda de 2011 e 2012 em relação a 2010 foi devido à contratação de
docentes temporários em nível de graduação. Especialmente nas áreas de Engenharia de Controle e
Automação, Matemática, Filosofia, Ciência da Computação, Física, há uma carência maior de
profissionais com doutoramento que aceitem se submeter a concursos para professor temporário.

IX  Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

Nº diplomados (NDI)
N º Total de alunos ingressant es

IX  Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

665
 36,78%
1808

A diminuição desse índice é decorrente das alterações curriculares ocorridas em 2009/2, que
implicaram no aumento do número de semestres letivos para integralização da maioria dos cursos
de graduação da UFLA. Também nos anos de 2009, 2010 e 2011(anos utilizados para ingressantes,
em função da fórmula) tivemos um aumento em torno de 80% de ingressantes em relação aos anos
anteriores, em função da criação de 8 novos cursos. Em alguns casos, essas oscilações são causadas
também, por um descompasso entre a duração prevista na tabela da SESu/MEC (que é a referência
do TCU para a fórmula) e a duração real dos cursos. Isso acontece especialmente nos cursos cuja
duração na tabela SESu/MEC é de 4 anos e foram ajustados para 9 semestres.

6.1

Informações sobre Custos de Produtos e Serviços – Não se Aplica

Gestão de fundos do contexto de atuação da unidade - Não se aplica
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Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira

7.1

Programação e Execução das Despesas

Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas
Unidade Orçamentária:

Código UO:

UGO:

Grupos de Despesa Correntes
Origem dos Créditos Orçamentários
1 – Pessoal e Encargos
Sociais

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3- Outras
Despesas
Correntes

166.050.442,00

0,00

55.365.703,00

30.851.263,00

0,00

4.121.114,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

Dotação final 2014 (A)

196.901.705,00

0,00

59.786.817,00

Dotação final 2013(B)

167.408.299,00

0,00

41.317.551,00

Variação (A/B-1)*100

17,62

0,00

44,70

DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITOS

Suplementares
Especiais
Extraordinários

Créditos Cancelados
Outras Operações

Grupos de Despesa Capital
Origem dos Créditos Orçamentários
4–
Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

9 - Reserva
6de
Amortização Contingência
da Dívida

63.942.007,00

0,00

0,00

0,00

3.020.200,00

0,00

0,00

0,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

Abertos

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabertos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotação final 2014 (A)

66.962.207,00

0,00

0,00

0,00

Dotação final 2013(B)

30.915.514,00 2.045.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOTAÇÃO NICIAL
CRÉDITOS

Suplementares
Especiais
Extraordinários

Créditos Cancelados
Outras Operações

Variação (A/B-1)*100

116,60

-100

Fonte: SIAFI Gerencial

Análise Crítica:
Compatibilidade das dotações com as necessidades da UJ:
Nas Despesas Correntes a diferença entre a dotação inicial e a final refere-se a créditos
suplementares. Em 2014 a UFLA obteve R$ 30.851.263,00 de crédito suplementar para
complementação da folha de pagamento (grupo 1) e R$ 4.121.114,00 para despesas correntes
(grupo 3). O mesmo ocorreu nas Despesas de capital. Esse aumento na dotação final da UFLA,
através de créditos suplementares, proporcionou a plena execução de suas ações, uma vez que
1

apenas a dotação inicial publicada na LOA não seria suficiente. Isto se deve ao fato da UFLA estar
em pleno crescimento, com muitas obras, nomeando novos servidores e implantando novos cursos,
especialmente o de MEDICINA, que ocasionou na compra do Hospital Universitário.
Alterações relevantes ocorridas nas dotações do exercício em relação às dotações do exercício
anterior:
No grupo 5 (INVERSÕES FINANCEIRAS) a variação (A/B-1)*100 negativa (= -100), se
justifica pelo fato de , em 2014, a UFLA não ter recebido nenhum valor neste grupo, enquanto em
2013 houve uma dotação de R$ 2.045.000,00. (Valor recebido para aquisição do imóvel onde está
sendo construído o Hospital Universitário).

7.1.1
7.1.2

Programação das Despesas
Movimentação de Créditos Interna e Externa

Quadro A.6.1.2.1 - Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa – Não se Aplica
Quadro A.6.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa
UG
Origem da
Movimentação

Concedidos

Recebidos

Despesas Correntes
Classificação da ação

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

Concedente

Recebedora

153032

153062

2626312364203220RK

0,00

0,00

33.910,65

153032

153164

262631236420328282

0,00

0,00

366,32

153032

153028

262631236420328282

0,00

0,00

8.562,80

153032

154040

2626312364203220RK

0,00

0,00

2.071,35

153032

154043

2626312364203220RK

0,00

0,00

13.893,65

153032

154046

2626312364203220RK

0,00

0,00

10.606,42

153032

158137

2626312364203220RK

0,00

0,00

3.657,06

130101
130137
150014

153032 2210120608201420ZV
153032 2290620608201420Y8
153032 2610112301210920004

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.170,34
216.345,06
13.000,00

150014

153032 2610112364203220GK

0,00

0,00

25.036,95

150014

153032

261011236420324005

0,00

0,00

1.112.459,14

153046

153032

262341212821094572

0,00

0,00

1.841,20

153166

153032

2624912364203220RK

0,00

0,00

1.318,68

153034

153032

2625312364203220RK

0,00

0,00

401,27

153036

153032

2625512364203220RK

0,00

0,00

3.739,00

153028

153032

2626012364203220RK

0,00

0,00

2.877,24

153031

153032

2626212364203220RK

0,00

0,00

540,00

154046

153032

262771212821094572

0,00

0,00

2.400,00

154051

153032

2628212364203220RK

0,00

0,00

6.267,96

154069

153032

2628512364203220RK

0,00

0,00

9.959,60

154003

153032

262911236420320487

0,00

0,00

2.227.866,66

154003

153032

2629112368203020RJ

0,00

0,00 ✸㘕 ϶2.607,70
2

158151

153032

264061236320316358

0,00

0,00

3.330,14

158122

153032

2640912363203120RL

0,00

0,00

5.900,00

158137

153032

2641212363203120RL

0,00

0,00

166.699,80

158517

153032

2644012364203220RK

0,00

0,00

500,00

255000

153032

362111012821154572

0,00

0,00

3.200,00

440002

153032

4410118541201820VP

0,00

0,00

2.000.000,00

440002

153032

441011854120368308

0,00

0,00

21.720.810,25

440002

153032 4410118542203620VU

0,00

0,00

190.000,00

440002

153032 4410118542205020W1

0,00

0,00

400.000,00

373001

153032

0,00

0,00

1.989.400,00

49201216312066211A

UG
Origem da
Movimentação

Concedente

Recebidos

Despesas de Capital

Recebedora

Classificação da ação

150014

153032 2610112364203220GK

150014

153032

4–
5 – Inversões
Investimentos Financeiras

6–
Amortização
da Dívida

94.952,42

0,00

0,00

261011236420328282

780.000,00

0,00

0,00

154003

153032 2629112364203220GK

996.449,96

0,00

0,00

154003

153032

2629112368203020RJ

147.969,79

0,00

0,00

440002

153032

441011854120368308

661.949,66

0,00

0,00

Fonte: SIAFI Gerencial

7.1.3

Realização da Despesa

7.1.3.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total
Quadro A.6.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total
Unidade Orçamentária:
Modalidade de Contratação

Código UO:

a) Convite
b) Tomada de Preços
c)

Concorrência

d) Pregão
e)

Concurso

f) Consulta
g) Regime Diferenciado de
Contratações Públicas
2.

Contratações Diretas (h+i)

h)

Dispensa

i) Inexigibilidade
3.

Regime de Execução Especial

Despesa paga

Despesa Liquidada
2014

1.Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)

UGO:
2013

2014

24.630.012,52 17.432.411,70

2013

24.629.634,02

16.351.635,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.160.814,23

1.580.837,55

1.160.814,23

1.442.832,16

835.253,37

0,00

835.253,37

0,00

22.633.944,92

15.851.574,15

22.633.566,42

14.908.803,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.172.059,64

5.172.708,16

3.172.059,64

4.946.659,67

64.210,48

2.180.716,83

64.210,48

2.178.561,83

3.107.849,16

2.991.991,33

3.107.849,16

2.768.097,84

94.887,58

111.770,46

94.887,58

111.770,46
3

j)

Suprimento de Fundos

4.

Pagamento de Pessoal (k+l)

k)

Pagamento em Folha

l) Diárias
5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

94.887,58

111.770,46

94.887,58

111.770,46

206.257.285,59

174.771.948,50

206.257.285,59

174.771.948,50

205.667.865,54

174.216.265,88

205.667.865,54

174.216.265,88

589.420,05

555.682,62

589.420,05

555.682,62

4.956.254,49

3.935.546,49

4.956.254,49

3.935.146,49

239.110.499,82

201.424.385,31

239.110.121,32

200.117.160,96

Fonte: SIAFI Gerencial

Análise crítica da realização da despesa referente aos créditos originários - Quadros A.6.1.3.1 e
A.6.1.3.3
Alterações significativas ocorridas no exercício:
No exercício de 2014 houve um aumento considerável na dotação orçamentária da UFLA.
Este aumento da dotação refletiu no aumento da realização das despesas nos diversos grupos, como
por exemplo o Grupo 4 - Investimentos, onde a realização foi de R$ 51.812.202,94 em 2014 contra
R$ 29.895.237,87 em 2013. Neste caso, o aumento da realização da despesa é justificado pelo
Projeto de Expansão da UFLA, que é composto por diversas obras, dentre elas um Parque
Tecnológico e um Hospital Iniversitário.
Aumentos na realização das despesa também ocorreram nos Grupos 3 (R$ 42.983.531,51 em
2014 contra R$ 37.918.068,77 em 2013) e no Grupo 1( R$ 196.021.122,89 em 2014 contra R$
164.409.035,57)
Dentro de cada Grupo a disposição dos elementos de despesa com maiores montantes realizados
foram os seguintes:
 GRUPO 1: Prevaleceu conforme 2013, sendo o elemento de despesa com maior montante
"vencimentos e vantagens fixas", seguido de "aposentadorias e RPPS" e "obrigações
patronais".
 GRUPO 3: Em 2014 a sequência foi "locação de mão-de-obra", "Outros serviços PJ" e
"Auxílio financeiro a estudantes". Houve troca de posições entre o 1º e 2º elementos e um
novo elemento de despesa na 3ª posição, pois em 2013 a sequência foi: "Outros serviços
PJ", "locação de mão-de-obra" e material de consumo. O aumento no elemento " auxílio
financeiro a estudantes" se deve pelo aumento no número de estudantes contemplados com
bolsas e auxilio para participação em eventos como Congressos, Seminários, etc.
 GRUPO 4: Neste grupo a ordem de gasto se manteve entre os elementos e na mesma
sequência, sendo: "Obras e Instalações", "Equipamentos e material permanente" e "Outros
serviços PJ".
 Com relação às despesas por modalidade de contratação, com exceção do " não se aplica"
que envolve folha de pagamento, bolsas e diárias, a modalidade " Pregão" foi a mais
utilizada.
Contratações realizadas via Dispensa e Inexigibilidade:
Nos créditos originários não houve volumes significativos de contratação via Inexigibilidade
em comparação ao exercício de 2013.
Quanto à modalidade "Dispensa" houve uma redução considerável ( R$ 2.180.716,83 em
2013 contra R$ 64.210,48 em 2014). Tal redução se justifica pela aquisição, em 2013, do imóvel
onde será o futuro Hospital Universitário da UFLA.
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7.1.3.2 Despesas Totais por Modalidade de Contratação - Créditos Originários – Executados – Não se aplica
7.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total
Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total
Unidade Orçamentária: UFLA - Universidade Federal de Lavras

Código UO: 26263

UGO:

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada

Liquidada

RP não processados

2014

2013

2014

2013

127.865.894,23

104.887.388,86

127.865.894,23

104.887.388,86

0,00

0,00

Aposentadorias, RPPS,

33.563.848,19

27.910.241,49

33.563.848,19

27.910.241,49

0,00

0,00

33.563.848,19

27.910.241,49

Obrigações Patronais

25.454.421,82

21.225.326,88

25.454.421,82

21.225.326,88

0,00

0,00

25.454.421,82

21.225.326,88

9.136.958,65

10.386.078,34

9.136.958,65

10.386.078,34

0,00

0,00

9.136.958,65

10.386.078,34

1º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.596.444,76

8.296.774,70

10.866.406,11

7.059.485,13

730.038,65

1.237.289,57

10.866.406,11

6.615.153,00

8.894.853,48

9.976.459,50

6.399.529,47

6.771.402,12

2.495.324,01

3.205.057,38

6.399.529,47

6.611.138,11

1.040.618,75

421.435,41

4.937.441,90

3.899.364,26

5.978.060,65

4.321.199,67

4.937.441,90

3.899.764,26

16.514.172,62

15.323.634,90

15.017.149,73

14.798.497,89

1.497.022,89

525.137,01

15.017.149,73

14.783.832,66

1. Pessoal
Vencimentos e vantagens fixas

Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da
Dívida

2014

2013

Valores Pagos
2014
2013
127.865.894,23 104.887.388,86

3. Outras Despesas Correntes
Locação de mão-de-obra
Outros Serviços Terceiros- PJ
Auxílio
Financeiro
a
Estudantes
Demais elementos do grupo
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DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos
Obras e Instalações
Equipamentos
e
Perm.

Empenhada
2014

Liquidada
2013

2014

Valores Pagos

RP não Processados

2013

2014
38.814.168,12

2013
22.042.507,90

2014
2.381.367,09

2013
842.200,80

6.284.910,08

3.976.089,39

3.069.739,75

2.248.398,98

41.195.535,21

23.022.909,47

2.381.367,09

980.401,57

9.355.028,33

6.481.396,74

3.070.118,25

2.505.307,35

1.261.639,40

390.928,66

417.364,38

153.000,00

844.275,02

237.928,66

417.364,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Material

Outros Serviços Terceiros- PJ
Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras

6. Amortização da Dívida

Fonte: SIAFI Gerencial
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7.1.3.4 Despesas por Grupo e elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores
executados diretamente pela UJ – Não se Aplica
7.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Quadro A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de
Movimentação
Modalidade de Contratação

2014
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

Despesa paga em R$ 1,00

Despesa Liquidada
2013

2014

2013

2.491.293,96

2.010.908,16

2.491.293,96

311.943,44

a) Convite

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Tomada de Preços

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.491.293,96

2.010.908,16

2.491.293,96

311.943,44

Concorrência

d) Pregão
e)

Concurso

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

Consulta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas
2.

Contratações Diretas (h+i)

6.074.868,57

7.236.699,67

6.074.868,57 7.198.619,67

h)

Dispensa

6.071.708,57

6.686.940,35

6.071.708,57 6.686.940,35

3.160,00

549.759,32

3.160,00

511.679,32

i) Inexigibilidade
3.

Regime de Execução Especial

0,00

0,00

0,00

0,00

j)

Suprimento de Fundos

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Pagamento de Pessoal (k+l)

1.764.417,55

1.013.706,40

1.332.823,12

658.945,01

1.332.823,12

647.873,07

l) Diárias

431.594,43

354.761,39

431.594,43

354.761,39

5.

Outros

255.596,81

17.464,00

255.596,81

17.464,00

6.

Total (1+2+3+4+5)

10.586.176,89

10.278.778,23

k)

Pagamento em Folha

1.764.417,55 1.002.634,46

10.586.176,89 8.530.661,57

Fonte: SIAFI Gerencial
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7.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
Quadro A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Pessoal

Empenhada
2014
2013

Liquidada
2014
2013

Valores Pagos
2014
2013

RP não processados

2014

2013

1º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.197.539,69

12.507.898,47

7.980.570,06 4.205.952,62

20.216.969,63

8.301.945,85 7.980.570,06

4.105.698,06

1.531.687,75

1.182.896,24

234.770,91

138.808,02

1.296.916,84

1.044.088,22

234.770,91

58.597,43

924.730,65

0,00

924.730,65

0,00

0,00

0,00

924.730,65

0,00

1.629.101,99

1.545.482,10

1.422.150,78 1.144.682,43

206.951,21

400.799,67 1.422.150,78

1.117.935,08

2. Juros e Encargos da Dívida

3. Outras Despesas Correntes
Outros Serviços Terceiros PJ
Material de Consumo
Outros Auxílios Financeiros PF
Demais elementos do grupo
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DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos
Equipamentos e Material Permanente

Empenhada
2014

Liquidada

2013

2014

2013
122.719,60

2014
2.145.367,34

2013
3.812.263,68

2014
23.954,49

2013

512.000,00

1.465.817,00

0,00

2.138.431,00

0,00

2.169.321,83

3.934.983,28

512.000,00

3.604.248,00

0,00 2.138.431,00

Obras e Instalações

0,00

6.545.454,54

0,00

0,00

0,00

6.545.454,54

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aquisição de imóveis

0,00

1.110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.110.000,00

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º elemento de despesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais elementos do grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Serviços Terceiros PJ

23.954,49

Valores Pagos

RP não Processados

5. Inversões Financeiras

6. Amortização da Dívida

Fonte: SIAFI Gerencial
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Análise crítica da realização da despesa - créditos recebidos por movimentação - Quadros A.6.1.3.5
e A.6.1.3.6
Alterações significativas ocorridas no exercício:
No Grupo 3 - Despesas Correntes, houve aumento nas despesas realizadas pela UFLA. (R$
32.283.060,08 em 2014 contra R$ 15.236.276,81 em 2013). Neste Grupo os elementos com maior
montante foram, "Outros Serviços Terceiros PJ", "Material de consumo" e "Outros auxílios
financeiros PF", enquanto em 2013 a ordem fora: "Outros serviços Terceiros PJ", Locação de mãode-obra" e "material de consumo".
No Grupo 4 - Investimentos - também houve alteração na ordem dos elementos com maior
montante realizado.
Em 2014 a ordem foi: "Equipamentos e material permanente" e "Outros serviços PJ",
enquanto em 2013 fora:"Obras e Instalações", "Equipamentos e materiais permanentes" e "Outros
serviços PJ".
No grupo 5 - Inversões Financeiras, em 2013 houve a realização de R$ 1.110.000,00 e em
2014 não houve também referente a aquisição do
valor realizado. Na ocasião, tal montante foi realizado para aquisição do imóvel onde será
construído o Hospital Universitário em virtude da implantação do curso de medicina na UFLA.
Quanto às modalidades de licitação utilizadas, também prevaleceu o Pregão.
Contratações realizadas via Dispensa e Inexigibilidade:
Houve uma redução econsiderável na contratação direta por Inexigibilidade ( R$ 3.160,00
em 2014 contra R$ 549.759,32 em 2013). Quanto à modalidade "Dispensa" tal montante se
justifica devido ao desenvolvimento do CAR - Cadastro Ambiental Rural, para o qual foram recebidos
recursos do Ministério de Meio Ambiente. O "CAR" será uma importante ferramenta que visa a
implementação do novo Código Florestal. Para o desenvolvimento deste projeto seria necessário
conhecimento intríseco em relação ao trabalho a ser realizado, experiência e grande expertise ligada
às tecnologias utilizadas na área ambiental, corpo técnico especializado com larga experiência no
desenvolvimento de sistemas voltados à gestão ambiental, além de profundo conhecimento na
metodologia de trabalho da equipe da UFLA. Assim a FUNDECC foi contratada via dispensa por
apresentar vantagem evidente ao preencher todos os requisitos necessários ao bom andamento do
projeto.
Recursos recebidos da CAPES para aquisição de equipamentos ou material para os
laboratórios. Estes equipamentos são adquiridos via importação e devido a sua especificidade são
empenhados via dispensa.
7.2

Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda

Quadro A.6.2 – Despesas com Publicidade
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Institucional

Valores empenhados Valores pagos
0,00
0,00

Legal

12364203220RK0031

191.504,89

182.897,04

Legal

12364203282820031

90.000,00

4.994,12

Mercadológica

0,00

0,00

Utilidade pública
Fonte: SIAFI

0,00

0,00

As despesas realizadas com publicidade foram as que são obrigadas por Lei para ampla
divulgação das ações da Instituição.
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7.3

Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos – Não se aplica

7.4

Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores
Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014

2013

58.232.663,12

48.287.970,23

21.697,08

9.922.995,81

2012

41.656.852,43

16.232.423,05

21.657,00

25.402.772,38

2011

259.124,59

27.585,22

304,36

231.235,01

2010

192.495,90

2.012,45

13.322,81

177.160,64

Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014

2013

3.055.341,01

3.055.341,01

0,00

0,00

2012

34.906,99

34.847,23

59,76

0,00

2011

7.697,68

7.697,68

0,00

0,00

2010
Fonte: SIAFI

9.359,60

9.359,60

0,00

0,00

Análise crítica:
A UFLA tem procurado sempre a redução dos valores inscritos em restos a pagar através de
ações conjuntas entre os setores de contabilidade, almoxarifado, obras e compras. Isso tem
ocasionado na redução de seus valores inscritos em restos a pagar.
Nota-se no quadro que todo o montante inscrito nos Restos a Pagar Processados foram
pagos. Nos "não-processados" a redução foi considerável. Dos R$ 58.232.663,12 inscritos referente
a 2013, restaram apenas R$ 9.922.995,81 e dos R$ 41.656.852,43 reinscritos referentes a 2012
restaram R$ 25.402.772,38.
Razões ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e/ou Não processados
por mais de um exercício financeiro:
Os montantes referentes a Restos a Pagar Não Processados, os valores de "saldo a pagar" são
justificados pelo fato de se tratar, em sua maioria, de obras que têm prazos de execução maior que
um exercício financeiro ou terem sido empenhadas no final do exercício, não havendo desta forma
tempo hábil para a entrega da mercadoria ou prestação do serviço, ficando portanto para o(s)
exercício(s) seguinte(s).
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7.6

Suprimento de Fundos

Quadro A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos

Exercício
Financeiro

Meio de Concessão
Cartão de Pagamento
Conta Tipo B
do Governo Federal

Unidade Gestora (UG)
do SIAFI

2014

26263

Nome ou
Sigla
UFLA

2013

26263

2012

26263

Código

Qtde

Valor Total

Qtde

Valor Total

Valor do
maior limite
individual
concedido

0

0,00

57

171.000,00

5.000,00

UFLA

0

0,00

90

112.070,51

3.000,00

UFLA

0

0,00

72

51.667,21

3.000,00

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

Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos

Exercício

Unidade Gestora (UG)
do SIAFI

2014

26263

Nome ou
Sigla
UFLA

2013

26263

UFLA

Código

Conta Tipo B
Qtde Valor Total

Cartão de Pagamento do Governo Federal
Saque
Qtde

0

0,00

0

0

0,00

2

Fatura

Valor dos
Valor das
Saques (a) Faturas (b)
0,00
95.266,38
520,00

111.550,51

Total (a+b)
95.266,38
112.070,51

Fonte: DCOF/UFLA - Diretoria de Contabilidade , Orçamento e Finanças
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Quadro A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora
(UG) do SIAFI
Código

Nome ou
Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de
Despesa

Subitem da Despesa
01- Combustíveis e lubrificantes automotivos

339030-Material
de
consumo

18,20

04- Gás e outros materiais engarrafados

50,00

11-Material químico

495,80

16-Material para expediente

921,70

17-Material de processamento de dados

526,70

18-Materiais e medicamentos para uso veterinário

248,00

19-Material de acondicionamento e embalagem

202,00

25-Material para manutenção de bens móveis
26-Material elétrico e eletrônico

UFLA

339039- Serviços
terceiros PJ

44.325,33

03-Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades

24-Material para manutenção de bens imóveis/instalações

26263

Total

19.985,95
345,00
90,50

39-Material para manutenção de veículos

9.467,98

42-Ferramentas

2.497,56

12-Locação de máqunas e equipamentos

2.674,57

17-Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

7.126,02

18-Serviços de estacionamento de veículos

2.635,35

19-Manutenção e conservação de veículos
20-Manutenção e conservação de bens móveis de
outras naturezas

2.148,92

63-Serviços gráficos e editoriais
68-Serviço de conservação erbeneficiamento de mercadorias
Fonte: DCOF/UFLA - Diretoria de Contabilidade , Orçamento e Finanças

676,00
86,00
350,00

Análise crítica dos quadros A.6.6.1, A.6.6.2 e A.6.6.3:
A UFLA faz uso apenas do suprimento de fundos com cartão corporativo do Governo
Federal, evitando a conta tipo B. A utilização se restringe às despesas previstas em lei. A maior
parte do valor utilizado é movimentado pelos motoristas em viagens longas, quando se torna
necessário o bastecimento do veículo, fato este que levou a UFLA a optar pelo uso dessa medida
execpcional.
A o final do prazo de aplicação cada suprido presta contas dos valores realizados à DCOF Diretoria de Contabilidade e Finanças. Ressaltamos que a Auditoria Interna da UFLA também
solicita esses processos de suprimentos de fundos à DCOF para análises rotineiras.

7.7

Renúncia de Receitas – Não se Aplica
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8

Relação dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio

Quadro – Relação dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações
Nome: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC - CNPJ: 07.905.127/0001-07
Nº

Objeto - Convênios

022/2011
003/2012
002/2012
003/2013
027/2012
008/2013
015/2012
081/12

Projeto "Bioecologia, Monitoramento e Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins em Eucaliptais"
Projeto "Bioecologia, Monitoramento e Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins em Eucaliptais"
Projeto "Bioecologia, Monitoramento e Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins em Eucaliptais"
Projeto "Bioecologia, Monitoramento e Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins em Eucaliptais"
Projeto "Bioecologia, Monitoramento e Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins em Eucaliptais"
Projeto "Bioecologia, Monitoramento e Controle de Formigas Cortadeiras e Cupins em Eucaliptais"
Projeto "Métodos Alternativos para Armazenamento de Cafés Especiais"
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico "D428 - Diagnóstico parcial da arborização em
municípios do estado de Minas Gerais e identificação e propagação de espécies arbóreas nativas com
potencial uso na arborização viária"
Projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico "GT344 - Modelos de recuperação,
sustentabilidade e fixação de carbono das matas ciliares das margens dos reservatórios"
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico "GT455 - Desenvolvimento de tecnologia
aplicada à manutenção do estoque pesqueiro de populações nativas de espécies migradoras na região
de influência da UHE Três Marias: estudo genético e de migrações reprodutivas
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico "GT456 - Modelo Fitogeográfico com base para
revitalização das Áreas de Preservação Permanente da Bacia do Rio Grande"
Projeto: Obtenção de embriogênese somática a partir de embriões zigóticos em dendê (Elaeis
guineensis Jacq.), visando a transformação genética.
Saneamento ambiental, nos municípios da área de abrangência da Superintendência Regional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SUPRAM Sul
Execução projeto "Métodos alternativos para seleção de materiais genéticos de eucalipto resistentes à
Ceratocystis fimbriata, Chrysoporthe cubensis, Teratosphaeria nubilosa, Cylindrocladium pteridis e
Puccinia psidii"
Projeto Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Aquicultura da UFLA
Biodiesel: fator de interação e cooperação acadêmica dos ensinos superior e médio em Minas Gerais
Projeto Plano de desenvolvimento institucional da Infraestrutura de pesquisa da Ufla
Plano de desenvolvimento institucional da infraestrutura de pesquisa da UFLA
Plano de desenvolvimento institucional da infraestrutura de pesquisa da UFLA

047/12
119/12
003/13
005/2011
2091010200509
022/2012
01.10.0724.00
01.10.0791.00
01.09.0312.00
01.10.0737.00
01.12.0489.00

Vigência
Inicio
Fim
22/12/11 21/12/16
02/02/12 01/02/17
30/01/12 29/01/16
01/05/13 30/04/18
27/11/12 26/11/17
27/06/13 26/06/18
11/04/12 10/04/14
03/09/12 02/09/14

Valor
Bruto
Repassado
100.165,71
70.000,00
113.696,16
69.020,32
93.230,74
72.765,46
113.696,16
53.696,16
113.696,02
52.300,18
113.696,16
55.136,06
24.111,00
24.111,00
385.470,00
269.802,54

15/07/12

14/07/16

1.173.105,56

46.466,17

01/10/12

30/09/16

2.094.282,75

1.282.582,88

01/04/13

31/03/16

5.290.015,66

3.011.626,68

04/03/11

02/09/14

148.840,00

148.840,00

21/09/09

31/12/15

1.361.742,82

1.361.742,82

26/09/12

25/09/15

105.000,00

105.000,00

21/12/10
30/12/10
13/08/09
15/12/10
06/12/12

21/12/15
30/12/14
19/02/14
15/12/14
05/12/15

1.062.005,74
920.964,51
3.744.050,00
1.562.653,00
3.853.110,00

1.062.005,74
920.964,51
3.744.050,00
1.562.653,00
2.875.354,00
14

01.12.0037.00 Plano de desenvolvimento institucional da infraestrutura de pesquisa da UFLA
01.13.0372.00 Plano de desenvolvimento institucional da infraestrutura de pesquisa da UFLA
011/2013
Projeto de P&D intitulado "Análise comparativa dos fragmentos e reflorestamentos no entorno do
reservatório, visando à readequação de projetos de restauração na Eletrobrás Furnas"
018/2011
521/2013
001/2012
026/2012
016/2007

016/2013
019/2012
189/2014
020/2012
008/2014
015/2013
011/2014
Total

Projeto "Avaliação Técnica e Econômica de Secagem Mecânica com Tempo Reduzido e seu Impacto
na Qualidade do Café Arábica"
Ação Conjunta entre os Partícipes para a Execução das Ações Essenciais ao Programa de Ação
Continuada Minas Olímpica Geração Esporte
Projeto Consultoria Técnica nas Áreas de Melhoramento de Plantas e Tecnologia de Sementes
Execução do projeto de pesquisa intitulado "Diagnose da Qualidade do Café"
Estabelecer um programa de cooperação e intercâmbio técnico e científico a ser realizado entre a
UFLA e a VMFL, com interveniência da Fundecc, cujo objetivo é o de promover a otimização da
produção do carvão de Eucalyptus para uso siderúrgico com foco na melhoria de rendimento da
conversão madeira/carvão, maior produtividade dos fornos e melhor qualidade físico-química do
termoredutor, por meio de estudos de pesquisa e desenvolvimento divididos em 4 blocos:...
Cooperação entre as Partícipes para a Criação do denominado "Centro de Referência em Biologia
Subterrânea" e o Fomento de Pesquisas em Bioespeleologia
Projeto "Desenvolvimento e Avaliação do potencial de uso agrícola da fluorita com óxido de silício,
derivado da fabricação de fertilizantes fosfatados - Agrosica"
Execução do Projeto de Pesquisa Intitulado "Definição de Área de Influência para Cavernas
Ferruginosas: Testes de Parâmetros e Proposição de Novas Metodologias"
Projeto "Elementos terras raras (ETRs) em fertilizantes e efeitos nas plantas"
Execução do Projeto de Pesquisa Intitulado "Consultoria Técnica nas Áreas de Melhoramento de
Plantas e Tecnologia de Sementes"
Junção de esforços pelas partícipes para a realização do evento denominado Vitrine do Agronegócio Vitagro, a ser realizada no período de 02 a 05/04/2014
Junção de esforços pelas partícipes para a realização do evento denominado Vitrine do Agronegócio Vitagro, estabelecendo o Modus Operandi para a consecução e o bom termo dessa importante
atividade extensionista da UFLA

09/02/12
13/12/13
26/08/13

08/02/15
12/12/16
31/03/16

2.745.159,00
3.741.246,00
-

2.745.159,00
3.657.552,00
-

14/09/11

13/09/15

133.797,25

133.797,25

05/12/13

04/12/15

69.816,00

69.816,00

13/01/12
26/11/12
19/10/07

12/02/14
25/11/14
02/08/15

186.708,07
54.720,00
2.584.176,68

54.720,00
2.490.576,68

19/11/13

18/11/19

1.865.792,70

1.351.013,67

06/08/12

05/10/14

399.958,46

399.958,46

17/11/14

16/01/17

488.750,00

488.750,00

06/08/12
24/06/14

05/10/14
23/06/17

1.368.498,67
355.600,00

868.498,67
155.600,00

25/11/13

31/07/14

-

120.954,54

22/10/14

31/07/15

-

-

35.833.270,03 29.006.731,67
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Nome: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC - CNPJ: 07.905.127/0001-07
Projeto Nº

Objeto – fonte –FAPEMIG/FUNDECC

Inicio

Fim

Bruto

OET-00479/13

Organização de Eventos Técnico-Científicos

24/09/2013 05/01/2014

6.000,20

OET-00450/13

Organização de Eventos Técnico-Científicos

24/09/2013 12/01/2014

4.807,00

Avaliação dos Segmentos Vasculares Uterinos e sua Influência no Desenvolvimento FetoCVZ APQ-04446/10
Placentário de Suínos (SUSSCROFA)

01/08/2011 31/01/2014

19.244,77

CVZ APQ-04782/10 Doses de Fósforo na Sustentabilidade de Pastagens Consorciadas

21/02/2011 20/02/2014

94.500,00

CAG APQ-04783/10 Rede de Pesquisa em Desenvolvimento de Produtos Utilizando Resíduos Agroindustriais

21/02/2011 20/02/2014

210.000,00

SHA APQ-00559/11 Apropriação de Inovações: Estudo Multicasos em Universidades do Estado de Minas Gerais.

23/02/2012 22/02/2014

14.595,00

23/02/2012 22/02/2014

29.895,08

23/02/2012 22/02/2014

34.797,00

CAG APQ-02209/11 Desenvolvimento de um Aplicador de Fertilizantes a Taxa Variável para a Cultura do Café.

23/02/2012 22/02/2014

41.685,00

TEC APQ-01110/11 Análise de Distúrbios Elétricos em Sistemas de Potência Utilizando Inteligência Computacional.

23/02/2012 22/02/2014

16.314,06

Escolha de Populações de Feijoeiro (Phaseolus Vulgaris L.) visando a Obtenção de Linhagens
CAG APQ-01401/11
com Grãos Tipo Carioca e Alto Teor de Cálcio.
Caracterização, Eficácia e Toxicidade de Plantas Medicinais Utilizadas no Tratamento da
CAG APQ-01015/11
Obesidade.

Efeitos de Fenóis, Análogos de Citocininas e de Extratos Vegetais sobre a Mortalidade, Energia
CAG APQ-01102/11
Corporal e Secreção Esofageal de Juvenis do Segundo Estádio de Meloidogyne Incognita.
Expressão de Genes Relacionados a Proteínas Resistentes ao Calor Durante o Desenvolvimento
CAG APQ-01226/11
de Sementes de Milho.
Estudo do Processo Reprodutivo e da Ecologia Populacional da Espécie Lychnophora Pinaster
CRA APQ-01362/11
Mart. em Campos Rupestres do Sul de Minas Gerais.

23/02/2012 22/02/2014

45.074,56

23/02/2012 22/02/2014

44.566,83

23/02/2012 22/02/2014

33.609,10

CAG APQ-02348/11 Melhoramento Genético do Cogumelo Lentinula Edodes (Berk.) Pegler (Shiitake).

23/02/2012 22/02/2014

41.160,00

CAG APQ-01106/11 Melhoramento Genético do Cafeeiro (Coffea Arabica) via Seleção Recorrente.

23/02/2012 22/02/2014

37.185,13

Acetogeninas como Alternativa para o Controle da Lagarta-do-Cartucho Spodoptera Frugiperda
CAG APQ-01124/11
(J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae).

23/02/2012 22/02/2014

34.286,70

CBB APQ-02347/11 Evolução Cariotípica na Subtribo Cassiinae (Leguminosae-Caesalpinioideae).

23/02/2012 22/02/2014

10.846,50

Atributos Bioquímicos, Ecofisiológicos e Expressão Gênica de Frutos de Cafés Cultivados em
CAG APQ-02004/11
Três Altitudes na Microrregião da Serra da Mantiqueira.

23/02/2012 22/02/2014

41.420,74

Repassado
6.000,20
4.807,00
19.244,77
94.500,00
210.000,00
14.595,00
29.895,08
34.797,00
41.685,00
16.314,06
45.074,56
44.566,83
33.609,10
41.160,00
37.185,13
34.286,70
10.846,50
41.420,74
16

Enxerto Osteocondral Autógeno Associado ao Fator de Crescimento Semelhante a Insulina (IGF1) no Reparo de Lesões Experimentalmente Induzidas na Cartilagem Articular de Coelhos.
Características Físico-químicas, Conservação e Qualidade Pós-Colheita de Frutas Vermelhas
CAG APQ-01364/11
Produzidas no Sul de Minas Gerais.
Sorção e Mobilidade de Metais Pesados em Solos de Áreas de Disposição Final de Resíduos
CAG APQ-00551/11
Sólidos Urbanos.
CVZ APQ-00736/11

23/02/2012 22/02/2014

24.267,60

23/02/2012 22/02/2014

36.666,00

23/02/2012 22/02/2014

15.776,25

SHA APQ-01360/11 Contexto Institucional e Dinâmica Interorganizacional da Indústria de Software em Minas Gerais. 23/02/2012 22/02/2014

29.443,31

Irrigação e Fertirrigação do Cafeeiro Coffea Arabica L. Visando a Uniformização de
Florescimento e Redução da Bienalidade de Produção.
Viver na Terra: Trabalho com Enxada e Artesanato em Relações de Gênero e Identidade de
Jovens e Mulheres no Assentamento Santo Dias.
Estudo das Interações Planta-Patógeno no Patossistema Colletotrichum Gloeosporioides x
Cafeeiro (Coffea Arabica L) com a Utilização de Marcadores Fluorescentes.
Nutrição, Crescimento e Produção do Cafeeiro Fertirrigado sob Doses Crescentes de Fósforo e
Níveis de Reposição de Água do Solo.

23/02/2012 22/02/2014

30.483,50

23/02/2012 22/02/2014

32.057,12

23/02/2012 22/02/2014

37.320,50

23/02/2012 22/02/2014

44.907,68

CAG APQ-02308/11 Exigências Nutricionais em Casa de Vegetação, Calagem e Fosfatagem, em Campo, do Baru.

23/02/2012 22/02/2014

26.082,00

Avaliação da Eficiência da Enzima Fitase em Disponibilizar Fósforo Fítico para Frangos de
CVZ APQ-01335/11
Corte.

23/02/2012 22/02/2014

21.904,31

CRA APQ-01451/11 Estratificação Vertical e uso do Espaço por Morcegos no Parque Estadual do Rio Doce, MG.

23/02/2012 22/02/2014

30.082,08

23/02/2012 22/02/2014

29.736,00

23/02/2012 22/02/2014

34.298,25

23/02/2012 22/02/2014

26.082,00

23/02/2012 22/02/2014

42.111,72

23/02/2012 22/02/2014

29.400,00

23/02/2012 22/02/2014

45.329,13

23/02/2012 22/02/2014

36.188,25

CAG APQ-01610/11
SHA APQ-02470/11
CAG APQ-01161/11
CAG APQ-01032/11

Desenvolvimento de Detergentes Sanificantes a Base de Óleos Essenciais para Utilização na
CBB APQ-01758/11
Indústria de Alimentos.
Desenvolvimento de Produtos Vegetais para o Controle de Atta Sexdens Rubropilosa e Inibição
CAG APQ-01371/11
do Fungo Simbionte Leucoagaricus Gongylophorus.
CVZ APQ-00383/11 Programa de Iluminação para Suínos.
CAG APQ-00922/11
CVZ APQ-00649/11
CAG APQ-01246/11
CAG APQ-02318/11
CAG BPD-00268/12
SHA-20002/12

Caracterização Microbiológica de Silagens Produzidas na Região Sul de Minas Gerais e
Associação com Práticas de Ensilagem.
Hipertensão Pulmonar Induzida por Monocrotalina em Suínos: Avaliação da Angiotensina (1-7)
na Resposta Pulmonar Hemodinâmica.
Emissões de Óxido Nitroso e Amônia por Fertilizantes Nitrogenados Aplicados em Lavoura
Cafeeira.
Características Bioecológicas e Custo de Produção do Parasitoide Praon Volucre (Haliday)
(Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) em Aulacorthum Solani (Kalternbach) (Hemiptera:
Aphididae).
Avaliação de Doses e Frequência de Aplicação de Trifuralina em Sistema de Gotejamento
Subsuperficial na Cultura do Cafeeiro
Apoio ao Mestrado Profissional

03/04/2013 28/02/2014
01/06/2012 28/02/2014

5.040,00
120.960,00

24.267,60
36.666,00
15.776,25
29.443,31
30.483,50
32.057,12
37.320,50
44.907,68
26.082,00
21.904,31
30.082,08
29.736,00
34.298,25
26.082,00
42.111,72
29.400,00
45.329,13
36.188,25
5.040,00
17

120.960,00
CAG-20001/12

Apoio ao Mestrado Profissional

01/06/2012 28/02/2014

120.960,00

SHA-20003/12

Apoio ao Mestrado Profissional

01/06/2012 28/02/2014

120.960,00

CAG BPD-00210/13 Expressão de Genes Relacionados com a Qualidade Fisiológica de Sementes de Soja

24/10/2013 28/02/2014

2.520,00

7.000,00

7.000,00

Organização de Eventos Técnico-Científicos

20/11/2013 28/02/2014

TCT-17.019/11

Concepção Teórica para a Sustentabilidade do Polo de Excelência do Café

06/07/2011 13/03/2014

54.732,00

TCT-17.016/11

Ozônio como Biocida na Produção de Mudas de Cafeeiro

05/07/2011 13/03/2014

30.472,00

18/10/2013 14/03/2014

23.998,80
12.000,00

OET-00477/13

Organização de Eventos Técnico-Científicos

22/10/2013 21/03/2014

OET-00505/13

Organização de Eventos Técnico-Científicos

20/11/2013 22/03/2014

Estudo Comparativo dos Efeitos da Ractopamina sobre o Metabolismo do Tecido Adiposo e
CVZ APQ-01644/11
Muscular de Suínos em Terminação, Ratos e Tilápias do Nilo Oreochromis Niloticus
Apoio ao Desenvolvimento e Manutenção da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da
SHA APQ-03479/11
UFLA – INBATEC
OET-00492/13

Organização de Eventos Técnico-Científicos

Valoração e Uso Sustentável de Espécies Frutíferas e Ornamentais Nativas da Amazônia e do
CAG APQ-00002/11
Nordeste Subexploradas Economicamente
OET-00513/13

Organização de Eventos Técnico-Científicos

Diagnóstico do uso Educacional das Tecnologias Oferecidas pelo PROINFO nas Escolas
CHE APQ-03477/12
Municipais de Varginha/MG
OET-00001/14

Organização de Eventos Técnico-Científicos

32.531,34

26/03/2012 25/03/2014

49.233,87
9.996,00

25/04/2011 24/04/2014

449.325,98

28/11/2013 06/05/2014

11.627,78

09/05/2013 08/05/2014
31/03/2014 08/05/2014

Estruturação de uma Central de Coordenação de Ações e Projetos Visando o Desenvolvimento de
SHA APQ-00387/11
16/05/2011 15/05/2014
uma Rede de Inovação no Município de Lavras-MG
Bolsa de Doutorado Sanduíche para Clério Hickmann Desenvolver o Projeto de Pesquisa:
CAG-22018/13
Dinâmica do Nitrogênio em Modelos de Culturas e sua Aplicação no Manejo Agronômico, a ser 27/08/2013 15/05/2014
realizado na Leibniz-Zentrum Fur Agrarlandschaftsforschung E.V.
CAG APQ-04786/10 Rede Agrometais - Elementos-Traço e Sustentabilidade Agrícola no Brasil

7.600,00

26/03/2012 25/03/2014

20/11/2013 14/04/2014

21/02/2011 31/05/2014

120.960,00

2.520,00

OET-00410/13

Phase Transitions in Spin Systems: Magnetization Plateaus, Entanglement, Partition Function
CEX BPV-00046/13
Zeros and Dynamical Systems

120.960,00

54.732,00
30.472,00
23.998,80
12.000,00
7.600,00
32.531,34
49.233,87
9.996,00
449.325,98
11.627,78

1.470,00

1.470,00

8.034,32

8.034,32

61.933,87
46.834,06
480.171,30

61.933,87
46.834,06
480.171,30
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SHA APQ-01675/11 Gestão do Conhecimento e da Inovação para Inovação em Software.

23/02/2012 22/06/2014

26.099,54

CEX APQ-02617/12 Manutenção de Equipamentos - HPLC, CGMS, TGA e DSC.

27/06/2012 26/06/2014

73.500,00

31/03/2014 30/06/2014

20.000,00

04/07/2013 03/07/2014

31.500,00

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

23/07/2012 22/07/2014

24.000,00

CAG PPM-00562/12 Pós-Colheita, Estudos Anatômicos e Bioquímicos em Hastes Florais de Copo-de-Leite

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

CAG PPM-00323/12 Estimativa e Modelagem do Carbono Fixado pela Raiz, Caule e Folhas em Eucalipto

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

CAG PPM-00008/12 Sistemas Silvipastoris para Recuperação de Pastagens Degradadas

23/07/2012 22/07/2014

48.000,00

24/07/2012 23/07/2014

24.000,00

24/07/2012 23/07/2014

48.000,00

24/07/2012 23/07/2014

48.000,00

24/07/2012 23/07/2014

48.000,00

24/07/2012 23/07/2014

24.000,00

24/07/2012 23/07/2014

48.000,00

26/07/2012 25/07/2014

48.000,00

26/07/2012 25/07/2014

48.000,00

OET-00065/14

Organização de Eventos Técnico-Científicos

Manutenção para os Aparelhos do Laboratório de Microscopia Eletrônica e Análise
CAG APQ-02536/13
Ultraestrutural (LME)/UFLA.
Projeto Estrada Viva - Pesquisa, Inovação e Tecnologia Vinculados ao Centro Brasileiro de
CRA PPM-00121/12
Estudos em Ecologia de Estradas
Plantas Aquáticas que Serão Utilizadas como Bioindicadores e Fitorremediadoras, com Potencial
CAG PPM-00047/12
para o Desenvolvimento de um Filtro Biológico para Metais Tóxicos
CAG PPM-00024/12 Obtenção de Híbridos de Milho para a Agricultura Familiar da Região Sul de Minas Gerais
Lixiviação do Inseticida Tiametoxam e Especiação Química em Solos sob Altas Doses de Gesso,
CAG PPM-00007/12
em Áreas Cultivadas com Café
Desenvolvimento de Protocolos de Congelamento de Embriões, Utilizando Nanopartículas de
CVZ PPM-00341/12
Polímeros Biodegradáveis em Peixes Nativos

CAG PPM-00068/12
CAG PPM-00405/12
CRA PPM-00435/12
CVZ PPM-00227/12

Simulação Hidrológica e Climática na Região Sul de Minas Gerais como Função do Uso do Solo
e Mudanças Climáticas
Variação Espacial e Temporal da Umidade Associado ao Intervalo Híbrico Ótimo em Área de
Latossolo sob Cafeeiro na Região do Alto São Francisco
Efeitos Antrópicos sobre a Biodiversidade e Funções Ecológicas de Escarabeíneos em Florestas
Tropicais
Interações entre Lipídios e Carboidratos no Metabolismo de Pintado (Pseudoplatystoma
Corruncans): Nitrigênomica e Saúde

CAG PPM-00097/12 Criopreservação de Espécies Micropropagadas Nativas do Cerrado
Estudos da Produção de Constituintes Voláteis de Plantas Medicinais por Cultivo In Vitro e Ex
CAG PPM-00075/12
Vitro no Sul de Minas Gerais
Política Pública e Responsabilidade Social Empresarial: Análise de uma Experiência de
SHA PPM-00104/12
Implementação do Selo Combustível Social em Minas Gerais
CAG PPM-00477/12 Variabilidade Genética para Tolerância a Termodormência em Cultivares e Linhagens de Alface

26.099,54
73.500,00
20.000,00
31.500,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
24.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
24.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
24.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
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Biotecnologia da Reprodução: Avaliação de Ativadores Metabólicos e Protetores de Membrana
Adicionados ao Sêmen Suíno Resfriado e Congelado
Efeito do Consumo Alimentar Residual sobre a Digestibilidade, Comportamento Alimentar,
CVZ PPM-00502/12
Perda de Nitrogênio Endógeno, Qualidade da Carne e Emissão de Gases de Efeito Estufa
Estratégias de Recuperação e Monitoramento de Áreas Impactadas por Atividades de Mineração
CAG PPM-00067/12
Implantação de Núcleo de Excelência em Pesquisas sobre Fitorremediação

26/07/2012 25/07/2014

48.000,00

26/07/2012 25/07/2014

48.000,00

26/07/2012 25/07/2014

24.000,00

CEX PPM-00178/12 Termodinâmica de Modelos na Rede

26/07/2012 25/07/2014

24.000,00

Investigação do Eixo Ang-(1-7) mas como Modulador do Metabolismo Energético Cardíaco em
CBB APQ-04221/10
Camundongos

29/07/2011 28/07/2014

28.376,25

CEX BPV-00044/13 Análise Bayesiana de Dados Categorizados com Valores Omissos

18/10/2013 31/07/2014

25.276,50

Avaliação dos Riscos do Consumo de Leite e/ou Produtos Lácteos Quanto a Presença de
CVZ APQ-04324/10
Ptaquilosídeo

02/08/2011 01/08/2014

12.957,00

SHA ACN-00021/12 Apoio á Criação e/ou Manutenção de Núcleo de Inovação Tecnológica

07/08/2012 06/08/2014

153.555,11

Remoção de Matéria Orgânica e Nutrientes das Águas Residuárias da Suinocultura Tratadas em
CAG APQ-02042/12
Reatores Biológicos Sequenciais

14/02/2013 13/08/2014

21.814,80

CEX APQ-00553/12 Otimização de Operações de Similaridade em Sistemas de Banco de Dados Relacionais

14/02/2013 13/08/2014

10.676,40

14/02/2013 13/08/2014

16.423,97

14/02/2013 13/08/2014

33.723,61

27/06/2013 14/08/2014

49.353,04

23/02/2012 22/08/2014

14.732,03

23/02/2012 22/08/2014

24.697,51

23/02/2012 22/08/2014

46.076,64

30/07/2013 31/08/2014

65.648,75

CVZ PPM-00460/12

Determinação dos Parâmetros Hemodinâmicos de Resistência em Grandes Artérias Periféricas de
CVZ APQ-00350/12
Cães Saudáveis e com Endocardiose Mitral por meio de Diferentes Técnicas
Detecção Molecular e Estabelecimento da Taxa de Transmissão dos Agentes Fitológicos da
CAG APQ-02019/12 Mancha Alvo e da Antracnose nas Sementes de Soja em Apoio aos Programas de Certificação no
Estado de Minas Gerais
Bolsa de Doutorado Sanduiche para Julian Junio de Jesus Lacerda Desenvolver o Projeto de
CAG-22011/13
Pesquisa: "Analise Aprimoramentos dos Critérios de Recomendação de Adubação Fosfatada para
Culturas de Grãos no Estado de Minas Gerais" a ser Realizado na University of Florida.
Efeito da Iluminação e de Programas Nutricionais para Codornas Japonesas no Período de Cria e
CVZ APQ-01193/11
Recria sobre o Desempenho na Fase de Postura.
SHA APQ-01974/11 Gestão Estratégica: Uma Aplicação para o Gerenciamento de Fazendas Produtoras de Leite.
Valor Genético de Linhagens de Milho para Resistência ao Fungo Fusarium Verticilioides,
CAG APQ-01326/11
Causador de Grãos Ardidos e Expressão de Genes Relacionados a Resistência.
Bolsa de Doutorado Sanduiche para Ana Paula Banco Corguinha Desenvolver o Projeto de
CAG-22015/13
Pesquisa: "Biofortificação de Aveia e Mandioca com Zinco, Seleção Genotípica e Fenotípica" a
ser realizado no Wageningen University.
Biodiversidade e Funções Ecológicas de Formigas - Bioindicação de Impactos Ambientais e de
CRA BPD-00108/13
Recuperação de Áreas Degradadas
CAG BPD-00038/13 Estratégia "Push-Pull" na Regulação de Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843) (Hemiptera:

23/10/2013 31/08/2014

5.040,00

48.000,00
48.000,00
24.000,00
24.000,00
28.376,25
25.276,50
12.957,00
153.555,11
21.814,80
10.676,40
16.423,97
33.723,61
49.353,04
14.732,03
24.697,51
46.076,64
65.648,75
5.040,00

23/10/2013 31/08/2014
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CAG BPD-00252/13
CRA BPD-00263/13
CAG BPD-00117/13
CAG BPD-00121/13
CEX BPD-00179/13
CEX BPD-00241/13
OET-00121/14

Aphididae) e Manutenção de seus Inimigos Naturais no Cultivo Orgânico da Couve (Brassica
oleracea L. var acephala)
Diversidade de Bactérias que Nodulam Leguminosas (BNL) em Áreas Preservadas e com
Impactos Diretos e Indiretos pelas Atividades da Vale
Monitoramento de Longo Prazo dos Impactos do Manejo Florestal Sustentável e Cultivo de
Eucalyptus na Biodiversidade da Amazônia
Predição da Qualidade Fisiológica de Sementes de Milho através da Utilização do Espectômetro
de Infravermelho Próximo
Desenvolvimento e Aprimoramento de Método Molecular para Detecção do Complexo
Stenocarpella em Sementes e Grãos de Milho e Transmissão dos Patógenos pelas Sementes
Obtenção, Cálculos Relativísticos e Reatividade Química Baseada no Modelo de Deformação via
DFT do Híbrido Orgânico/Inorgânico PET-Fe304
Termodinâmica de Modelos em Redes Decoradas. Estudo Perturbativo de Simetrias e da Violação
da Simetria de Lorentz
Organização de Eventos Técnico-Científicos

Pesquisa e Difusão Tecnológica do Sistema de Plantio Direto na Palha para Agricultores da
CAG APQ-03197/12
Região de Lavras - MG
OET-00126/14

Organização de Eventos Técnico-Científicos

TEC APQ-02761/13 Projeto de Desenvolvimento de um Time de Hóquei de Robôs para a Equipe Troia
OET-00232/14

Organização de Eventos Técnico-Científicos

23/10/2013 31/08/2014
23/10/2013 31/08/2014
23/10/2013 31/08/2014
23/10/2013 31/08/2014
23/10/2013 31/08/2014
23/10/2013 31/08/2014
27/06/2014 16/09/2014
25/09/2012 24/09/2014
27/06/2014 28/09/2014

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.801,00

5.801,00

14.731,50
871,50

10.177,71

23/02/2012 22/10/2014

Organização de Eventos Técnico-Científicos

06/08/2014 27/10/2014

Ciência a Agrotecnologia

19/11/2013 18/11/2014

Periódico Organizações Rurais e Agroindustriais

20/11/2013 19/11/2014

OET-00334/14

Organização de Eventos Técnico-Científicos

18/08/2014 19/11/2014

OET-00055/14

Organização de Eventos Técnico-Científicos

08/05/2014 08/12/2014

Caracterização de Fertilizantes de Liberação Lenta ou Controlada e sua Influência na Emissão de
CAG APQ-00183/12
Amônia e Óxido Nitroso na Cultura do Milho

5.040,00

27/06/2014 11/10/2014

CAG APQ-01188/11 Extrusão de Materiais Construtivos de Fibrocimento Reforçados com Fibras Lignocelulósicas.

CSA APL-00076/13

5.040,00

16.065,00

23/02/2012 22/10/2014

CAG APL-00084/13

5.040,00

09/10/2013 08/10/2014

CEX APQ-01964/11 Desenvolvimento de Algoritmos para Extração e Desambiguação de Citações Bibliográficas.

OET-00200/14

5.040,00

14/02/2013 13/12/2014

8.536,50
49.993,65
5.189,58
34.440,00

14.731,50
871,50
16.065,00
10.177,71
8.536,50
49.993,65
5.189,58
34.440,00

5.239,50

5.239,50

7.600,00

-

7.999,16

7.999,16

45.743,25

45.743,25
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SHA-55004/09

Bolsa de Apoio Técnico para Desenvolver o Projeto de Pesquisa: Divulgando Ciência e
Tecnologias por Meio de Veículos de Comunicação de Massa
Bolsa de Apoio Técnico para Desenvolver o Projeto de Pesquisa: Divulgando Ciência e
Tecnologias por Meio de Veículos de Comunicação de Massa
Turnover Proteico, Tipos de Fibra Muscular, Programação Fetal e Qualidade da Carne de Bovinos
de Corte em Diferentes Estágios Fisiológicos.
Desempenho e Qualidade da Carne de Novilhos Alimentados com Grãos de Soja Processados e
Abatidos em Diferentes Pesos
Impactos Ambientais e suas Recuperação-Resposta das Comunidades de Formigas e suas Funções
Ecológicas
Desenvolvimento de uma Ponteira para Hastes Sulcadoras Destinadas a Semeadura Direta em
Solos Compactados
Qualidade e Armazenamento de Pitaya (Hylocereus Undatus) submetida a Diferentes Tratamentos
de Adubação Orgânica
Características Fisiológicas, Agronômicas e Defesas Antioxidante de Genótipos de Batata son
Estresse de Calor

08/04/2010 31/12/2014

38.624,04

08/04/2010 31/12/2014

17.388,48

05/03/2012 04/01/2015

227.692,50

14/02/2013 13/01/2015

36.435,00

14/02/2013 13/02/2015

31.542,00

14/02/2013 13/02/2015

28.441,37

14/02/2013 13/02/2015

18.196,50

14/02/2013 13/02/2015

20.811,00

14/02/2013 13/02/2015

10.862,25

14/02/2013 13/02/2015

45.881,80

14/02/2013 13/02/2015

39.921,00

14/02/2013 13/02/2015

42.398,33

14/02/2013 13/02/2015

34.506,15

14/02/2013 13/02/2015

22.895,25

14/02/2013 13/02/2015

42.000,00

14/02/2013 13/02/2015

31.724,95

14/02/2013 13/02/2015

35.842,67

CBB APQ-01343/12 Allium Cepa: Bioindicador para Análise do Efeito Genotóxico ed Peçonhas Animais

14/02/2013 13/02/2015

31.974,87

SHA APQ-02762/12 O Cinema como uma Experiência Inovadora de Formação Cultural Docente

14/02/2013 13/02/2015

16.632,00

SHA-55006/09
CVZ APQ-04752/10
CVZ APQ-02136/12
CRA APQ-01084/12
CAG APQ-01593/12
CAG APQ-01257/12
CAG APQ-01160/12

CSA APQ-00175/12 Consumo e Distinção no Brasil: Um Estudo da Classe Média em Belo Horizonte/MG
CAG APQ-00973/12
CAG APQ-00635/12
CAG APQ-01560/12
CAG APQ-00716/12

Análise Temporal e Espacial do Efeito da Nutrição Mineral na Intensidade de Doenças do
Cafeeiro
Potencial da Transferência Horizontal na Recombinação do Agente Causal da Antracnose do
Feijoeiro
Aplicações de Produtos de Sensoriamento Remoto de Alta Repetitividade Temporal para
Estimativa da Evapotranspiração, Utilizando o Modelo SEBS (Surface Energy Baçance System),
no Estado de Minas Gerais
Diversidade de Bactérias Fixadoras de N2 nas Áreas da Mineradora Vale no Estado de Minas
Gerais

CAG APQ-02650/12 Manejo Fitossanitário Agroecológico para a Horticultura Urbana
Extratos de Plantas no Controle de Spodoptera Frugiperda (J.E. Smith) e Efeitos sobre seus
CAG APQ-01555/12
Parasitoides
Relação ente Comportamento Reológico e Estrutura Molecular de Hidrocolóides Obtidos da
CAG APQ-01308/12 Pereskia Aculleata Miller em Substituição aos Hidrocolóides Comerciais e/ou em Presença de
Cations e Sacarose
Aspectos Fisiológicos e Moleculares de Sementes de Cryptocarya Aschersoniana e Persea
CAG APQ-02130/12
Willdenowii Durante a Secagem e o Armazenamento

38.624,04
17.388,48
227.692,50
36.435,00
31.542,00
28.441,37
18.196,50
20.811,00
10.862,25
45.881,80
39.921,00
42.398,33
34.506,15
22.895,25
42.000,00
31.724,95
35.842,67
31.974,87
16.632,00
22

Estabelecimento de um Banco de Germoplasma de Hortaliças não Convencionais na UFLA e
Avaliação do Potencial Nutricional das Espécies
Efeito do Uso de &#946;-Glucanos na Imunidade e Controle Glicêmico em Ratos Diabéticos
CDS APQ-01692/12
Submetidos a Doença Periodontal Induzida por Ligadura

CAG APQ-01001/12

CAG APQ-01584/12 Serviços Ecológicos Prestados por Recursos Florais em Horticultura Orgânica
CAG APQ-01856/12
CVZ APQ-01068/12

Avaliação de Novas Técnicas de Manejo para Minimizar o Consumo de Água da Cana de Açúcar
Irrigada por Gotejamento
Padronização da Concentração Espermática por Palheta e Avaliação da Osmilalidade do Ativador
em Sêmen de Curimba Prochilodus Lineatus, Avaliado pelo Sistema Computadorizado Casa
Mamíferos de Médio e Grande Porte em uma Região na Serra da Mantiqueira com Ênfase na
Invasão do Javali (SUS SCROFA)
Compostos Orgânicos Voláteis Produzidos por Basidiomicetos para o Controle de Patógenos
Florestais e Agronômicos
Estudo da Patogenia e dos Locais de Latência de Neospora Caninum em Cabras Adultas
Naturalmente Infectadas Através de Histopatologia, Imunoistoquímica e PCR: Pesquisa de Cistos
na Musculatura Esquelética, Cardíaca e SNC
Estudos de Diversidade Genética, Citogenética, Propagação e Composição Nutricional do
Coquinho-Azedo para fins de uso Sustentável

14/02/2013 13/02/2015

34.087,63

14/02/2013 13/02/2015

37.647,39

14/02/2013 13/02/2015

27.730,50

14/02/2013 13/02/2015

49.617,75

14/02/2013 13/02/2015

9.765,00

14/02/2013 13/02/2015

27.426,42

14/02/2013 13/02/2015

28.707,00

14/02/2013 13/02/2015

32.287,50

14/02/2013 13/02/2015

36.107,90

CAG APQ-01602/12 Biofortificação com Selênio: Efeito na Produtividade, Conteúdo, e no Teor de Óleo dos Grãos

14/02/2013 13/02/2015

31.174,12

Caracterização dos Frutos e Amêndoas de Cultivares de Castanheiro Visando a diversificação da
CAG APQ-00604/12
Fruticultura nas Terras Altas da Mantiqueira

14/02/2013 13/02/2015

24.585,75

CVZ APQ-01241/12 Avaliação da Atividade de B-Glucanos e Glutamina no Trofismo Intestinal de Camundongos

14/02/2013 13/02/2015

21.780,91

14/02/2013 13/02/2015

37.485,00

14/02/2013 13/02/2015

20.166,37

14/02/2013 13/02/2015

14.026,43

CRA APQ-01621/12
CAG APQ-01626/12
CVZ APQ-02235/12
CAG APQ-00711/12

CAG APQ-00778/12
CAG APQ-01205/12
CSA APQ-02289/12
CAG APQ-02405/12
TEC APQ-02358/12

Desenvolvimento e Caracterização de Bebida Simbiótica Fermentada a Partir de Amendoim e
Soja
Tecnologias de Produção de Alho Vernalizado Proveniente de Cultura de Meristemas, visando o
Controle do Superbrotamento e Aumento de Produtividade
Sustentabilidade e Conteúdos Socioambientais nos Discursos das Empresas Públicas do Estado de
Minas Gerais
Análise de Componentes Independentes Aplicada a Avaliação de Imagens Radiográficas de
Sementes
Efeito das Condições de Preparação sobre as Propriedades Catalíticas do Oxido de Lantânio
Sulfatado Puro e Suportado sobre Zeolitas para a Produção de Biodiesel
Aplicação e Avaliação de Ferramentas para o Monitoramento e Melhoria da Qualidade do Leite e
Sanidade de Rebanhos Leiteiros

14/02/2013 13/02/2015

9.775,50

14/02/2013 13/02/2015

28.192,50

14/02/2013 13/02/2015

39.863,25

CAG APQ-02137/12 Caracterização Tecnológica de Linhagens de Trigo do Cerrado

14/02/2013 13/02/2015

41.555,85

CSA APQ-00659/12 Indicadores de Sustentabilidade para a Saúde Pública no Sul de Minas Gerais

14/02/2013 13/02/2015

23.336,25

CVZ APQ-02863/12

34.087,63
37.647,39
27.730,50
49.617,75
9.765,00
27.426,42
28.707,00
32.287,50
36.107,90
31.174,12
24.585,75
21.780,91
37.485,00
20.166,37
14.026,43
9.775,50
28.192,50
39.863,25
41.555,85
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23.336,25
Avaliação Ambiental, Comportamental e de Bem Estar da Criação de Suínos nos Sistemas de
CAG APQ-02371/12
Cama Sobreposta e Convencional
Fotocatalisadores Magnéticos a Base de Nanopartículas de TIO2 e Ferro Suportados para
CEX APQ-01982/12
Degradação de Contaminantes Orgânicos.
Caracterização Molecular e Avaliação do Potencial de Fitoproteção de Fungos Microrrízicos
CAG APQ-01896/12
Arbusculares Isolados de Solos Contaminados por Arsênio.

14/02/2013 13/02/2015

18.977,70

14/02/2013 13/02/2015

26.085,15

14/02/2013 13/02/2015

13.883,42

CRA APQ-01046/12 Propriedade de Conservação para Cavernas ao Sul de Minas Gerais

14/02/2013 13/02/2015

14.895,00

17/02/2014 16/02/2015

17.100,30

19/02/2013 18/02/2015

32.671,38

23/02/2012 22/02/2015

40.039,39

23/02/2012 22/02/2015

35.353,50

CVZ APQ-01065/11 Identificação do Polimorfismo de Genes Relacionados a Qualidade da Carne Ovina.

23/02/2012 22/02/2015

29.315,53

Elaboração de Queijo Petit Suisse com Retenção de Soro: Efeito de Diferentes Tipos de
CAG APQ-01121/11 Processamento, Ingredientes e Aditivos nas Propriedades Físicas, Químicas, Físico-Químicas e
Sensoriais.

23/02/2012 22/02/2015

19.778,70

CVZ BPD-00398/13 Aplicação da Técnica Biospeckle Laser na Predição da Qualidade da Carne Suína

20/02/2014 28/02/2015

60.480,00

CSA APQ-02251/13
CSA APQ-01662/12
CAG APQ-01139/11
CAG APQ-01423/11

O processo de Formação em Administração: Análise a partir das Perspectivas Formal e Política
em Instituições de Ensino Superior Brasileiras
Análise dos Mecanismos Estratégicos Utilizados pelas PME Mineiras Determinantes do
Desempenho Exportador
Termografia (IR) Aplicada nos Processos de Transferência de Calor Durante o Resfriamento de
Frutas e Polpas de Frutas em Grandes Embalagens.
Monitoramento e Modelagem de Atributos Indicadores da Qualidade do Solo em Relação a
Recarga de Água, Perdas de Solo e Água por Erosão Hídrica, em Sub-Bacias de Referencia na
Bacia do Rio Jaguari no Município de Extrema, Região Sul do Estado de Minas Gerais.

Caracterização e Propagação de Diversas Espécies Frutíferas, Nativas do Cerrado Mineiro,
CAG BPD-00015/13
Através de Técnicas Biotecnológicas
Avaliação de Novas Técnicas de Manejo para Minimizar o Consumo de Água da Cana de Açúcar
CAG BPD-00412/13
Irrigada por Gotejamento

07/03/2014 28/02/2015
07/03/2014 28/02/2015

CAG BPD-00422/13 Caracterização Tecnológica do Trigo do Cerrado Mineiro

07/03/2014 28/02/2015

Distribuição Espacial, Monitoramento e Nível de Dano Econômico de Syntermes SPP. (Isoptera:
CAG BPD-00655/13
Termitidae) em Áreas de Florestas Cultivadas

19/03/2014 28/02/2015

CRA BPD-00550/13 Avaliação Temporal da Fragmentação dos Rios do Estado de Minas Gerais

24/03/2014 28/02/2015

Desempenho Agronômico e Reação a Nematóide-das-Galhas e a Mancha-de-pestalatiopsis em
CAG BPD-00427/13
Cultivares de Morangueiro no Sul de Minas.
Biodiversidade e Bioprospecção de Aspergillus Spp. e Penicillium Spp. em Solos de Áreas de
CBB BPD-00641/13
Mineração
CAG BPD-00357/13 Implementação de um Programa de Melhoramento Genético de Morangueiro para o Estado de

24/03/2014 28/02/2015
24/03/2014 28/02/2015

18.977,70
26.085,15
13.883,42
14.895,00
17.100,30
32.671,38
40.039,39
35.353,50
29.315,53
19.778,70
60.480,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

5.040,00

24/03/2014 28/02/2015
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Minas Gerais - Caracterização, Seleção Agronômica e Molecular de Clones
Geoportal do Café: Inventário Quantitativo e Qualitativo da Cafeicultura do Estado de Minas
CAG DEG-00013/13
Gerais

5.040,00
04/09/2013 03/03/2015

3.421.933,90

CAG APQ-04736/10 Sistema Automatizado de Baica Custo Empregando Microcontrolador na Automação de Aviários. 05/03/2012 04/03/2015

68.749,62

CAG APQ-04156/10 Fortalecimento da Fruticultura de Clima Temperado Sul Mineira.

05/03/2012 04/03/2015

155.835,75

Biodiversidade e Funções Ecológicas de Formigas - Bioindicação de Impactos Ambientais e de
CRA RDP-00123/10
Recuperação de Áreas Degradadas

17/03/2011 16/03/2015

120.351,71

CAG RDP-00033/10 Estratégias de Recuperação e Monitoramento de Áreas Impactadas por Atividades de Mineração

17/03/2011 16/03/2015

1.570.432,27

CAG APQ-00083/09 Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia em Café

06/04/2009 31/03/2015

4.321.059,00

28/08/2014 31/03/2015

33.075,00

09/10/2013 08/04/2015

17.640,00

02/12/2014 21/04/2015

18.414,46

Diversidade de Bactérias que Nodulam Leguminosas (BNL) em Áreas Preservadas e com
CAG BPD-00288/14
Impactos Diretos e Indiretos pelas Atividades da Vale
Pattern-Br: Construindo um Módulo em Python para Estudos em Mineração Web e
CEX APQ-03086/13 Aprendizagem de Máquinas visando a Participação na Competição ECML/PKDD Discovery
Challenge.
OET-00528/14

Organização de Eventos Técnico-Científicos

Apoio a Consolidação da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de
SHA APQ-03502/11
26/04/2012 25/04/2015
Lavras (UFLA).
Letramento Digital: Diagnóstico sobre o uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação no
CHE APQ-03310/12
07/05/2013 06/05/2015
Ensino da Leitura em Escolas Públicas do Município de Lavras
Proposta de Incorporação e uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem e Ferramentas de Apoio à
CEX APQ-03398/12
07/05/2013 06/05/2015
Colaboração em Escolas de Educação Básica Pública Mineira

47.525,82
24.150,00
22.639,05

CHE APQ-03338/12 Gestão Pedagógica e Qualificação do Trabalho Docente no Ensino Médio

07/05/2013 06/05/2015

66.697,26

CHE APQ-03407/12 Caixa Mágica da Diversidade

08/05/2013 07/05/2015

31.232,75

Adolescência e Juventude na Relação com o Ambiente: Conhecer e Cuidar como Princípio de
CHE APQ-03539/12
Identidade e Pertencimento.

09/05/2013 08/05/2015

41.861,90

CHE APQ-03440/12 O uso da Robótica no Ensino da Matemática

10/05/2013 09/05/2015

OET-00394/14

Organização de Eventos Técnico-Científicos

09/09/2014 10/05/2015

5.040,00
68.749,62
155.835,75
120.351,71
1.570.432,27
4.321.059,00
17.640,00
47.525,82
24.150,00
22.639,05
66.697,26
31.232,75
41.861,90

5.617,50

5.617,50

6.015,00

-

Geração de Inovações Tecnológicas a partir de Aspectos Institucionais e de Capacidades
CSA APQ-01434/12
Organizacionais

22/05/2013 21/05/2015

28.875,00

CRA APQ-03868/10 Estrada Viva - Núcleo de Pesquisa em Ecologia de Estradas.

05/03/2012 04/06/2015

182.190,44

28.875,00
182.190,44
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OET-00526/14

02/12/2014 29/06/2015

30.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

CAG PPM-00213/13 Metrologia Ótica Aplicada à Agropecuária - Fase de Consolidação de Linhas de Pesquisa

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

Distribuição e Abundância de Peixes em Cursos D’água: Relações com o Uso do Solo e
CRA PPM-00237/13
Barramentos.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

CAG PPM-00258/13 Produção de Substâncias e Embalagens Funcionais

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

CAG PPM-00547/13 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAS) em Queijos Defumados.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

CAG PPM-00033/13 Aug-Mia-Qsar e Desenho Racional de Fármacos Potenciais Contra Doenças Negligenciadas.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

CAG PPM-00408/13
CAG PPM-00248/13
CAG PPM-00389/13
CAG PPM-00323/13
CAG PPM-00571/13
CAG PPM-00051/13

Organização de Eventos Técnico-Científicos
Hyptis Carpinifolia Benth: Influência da Sazonalidade na Produção e Composição Química do
Óleo Essencial e Avaliação de sua Potencialidade Biológica.
Estudos Ultraestruturais, Moleculares e Bioquímicos da Interação Planta - Patógenos e Controle
Alternativo de Doenças de Plantas.
Caracterização, Eficácia e Toxicidade de Plantas Medicinais Utilizadas no Tratamento da
Obesidade.
Complemento de Recursos para as Pesquisas a serem Desenvolvidas na Unidade Experimental de
Produção de Painéis de Madeira da UFLA: Triênio 2013-2016
Dinâmica da Água em Pequenas Bacias Hidrográficas - Estudo de Caso em Dois Ambientes do
Alto Rio Grande.
Impactos das Operações de Colheita Florestal sobre a Estrutura de Algumas Classes de Solo de
Capão Bonito, SP e de Três Lagoas, MS Cultivadas com Eucalipto.

Aspectos Evolutivos, Estruturais e Funcionais dos Cromossomos de Espécies Vegetais Nativas e
CBB PPM-00353/13
Cultivadas
Análise do Comportamento de Diferentes Grupos Funcionais e das Variações nos Limites e
CRA PPM-00374/13
Estrutura de Bordas Naturais de Florestas de Galeria no Alto Rio Grande, MG.
CEX PPM-00434/13 Construindo Modelos de Qsar-4D de Inibidores do Receptor de Dopamina D2.
Novas Metodologias de Química Computacional Aplicadas ao Desenvolvimento de Antídotos
CEX PPM-00499/13
para Intoxicações com Agroquímicos Anticolinérgicos.
Características Físico-Químicas, Conservação e Qualidade Pós-Colheita de Frutas Vermelhas
CAG PPM-00060/13
Produzidas no Sul de Minas Gerais.
Sistemas de Informações Geográficas e Pesquisa Operacional Aplicados ao Planejamento da
CAG PPM-00515/13
Colheita Florestal.

Osmolalidade na Ativação da Motilidade do Sêmen Fresco e Criopreservado de Algumas
CVZ PPM-00038/13 Espécies de Peixe da Ordem Characiformes, Avaliada através do Sistema Computadorizado
(CASA)
CAG PPM-00044/13 Manejo de Irrigação do Meloeiro (Cucumis Melo L.) Cultivado em Ambiente Protegido.

36.000,00
36.000,00
36.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
18.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
18.000,00
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36.000,00
CSA PPM-00147/13 Gestão do Conhecimento e da Inovação para Inovação em Software.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

Qualidade do Solo, Monitoramento e Modelagem da Erosão Hídrica em Sub-Bacias e
CAG PPM-00422/13 Hidrográficas sob Sistemas de Manejo Florestal, Pastagem e Agrícola, nos Biomas de Mata
Atlântica e Cerrado.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

CAG PPM-00433/13 Padrões Mínimos de Qualidade de Frutos que Garantem a Satisfação do Consumidor

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

Sistemática dos Gêneros Molossus E. Geoffroy, Cynomops Thomas e Molossops Peters 1866
CRA PPM-00173/13
(Chiroptera Molossidae)

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

CAG PPM-00436/13 Formulação, Caracterização e Análise Sensorial de Produtos Funcionais Adicionados de Café.

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

01/07/2013 30/06/2015

24.000,00

01/07/2013 30/06/2015

48.000,00

17/09/2014 30/06/2015

21.840,00

04/07/2013 03/07/2015

26.250,00

18/07/2013 17/07/2015

160.504,85

01/08/2014 31/07/2015

15.120,00

08/08/2012 07/08/2015

339.902,39

14/02/2013 13/08/2015

13.693,16

14/02/2013 13/08/2015

45.255,00

14/08/2014 13/08/2015

31.500,00

CAG APQ-02987/14 Manutenção do Viscoamilógrafo

14/08/2014 13/08/2015

31.500,00

CAG APL-00026/14 Ciência e Agrotecnologia

14/08/2014 13/08/2015

14.070,00

CSA APL-00120/14 Revista Organizações Rurais & Agroindustriais

14/08/2014 13/08/2015

20.989,50

Indução de Resistência Contra Patógenos em Cultivos Perenes e Anuais por Formulações à Base
CAG PPM-00024/13
de Extratos Vegetais e Fosfitos.
Estudo do Comportamento de Sementes de Soja sob Diferentes Manejos no Armazenamento:
CAG PPM-00289/13
Influência do Resfriamento Artificial, Embalagens e Ambientes.
CEX BPV-00068/14 Biomassa Vegetal como Matéria Prima para Obtenção de Produtos
CEX APQ-02526/13
CAG APL-00067/13
CAG BIP-00116/14
CRA APQ-03147/11
CSA APQ-02029/12
CBB APQ-02453/12
CAG APQ-02717/14

Manutenção do Aparelho de Análise de Área Superficial da Central de Análise e Prospecção
Química (CAPQ).
Aquisição de Novas Bibliografias Avançadas de Uso Coletivo pelos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu da UFLA
Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, Destinada a Servidor Público
Estadual
Desenvolvimento de Indices de Integridade Biótica: Peixes de Riachos como Indicadores de
Qualidade de Água em Bacias Hidrográficas de Empreendimentos Hidrelétricos da Cemig em
Minas Gerais
Estudo da Situação Econômico-Financeira e do Perfil dos Tomadores de Crédito de uma
Cooperativa de Crédito Localizada na Cidade de Lavras/MG
Análises Moleculares e Histológicas na Avaliação do Potencial Embriogênico de Calos e de
Suspensões Celulares de Coffea Arabica visando maior Eficiência na Obtenção e Propagação de
Plantas Geneticamente Transformadas
Manutenção para o Microscópio Eletrônico de Transmissão Zeiss em 109 do Laboratório de
Microscopia Eletrônica e Análise Ultraestrutural (LME)/UFLA

36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
18.000,00
36.000,00
26.250,00
160.504,85
228.927,60
13.693,16
45.255,00
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Redução de Fósforo para Frangos de Corte, Utilizando Rações Formuladas com Valores de
Equivalência da Fitase

17/02/2014 16/08/2015

12.390,00

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

28/08/2013 27/08/2015

208.990,00

Expressão de Genes Envolvidos no Metabolismo Lipídico em Bovinos de Corte Alimentados com
01/09/2014 31/08/2015
CVZ BPD-00090/14
Grãos de Soja Processados

5.040,00

-

5.040,00

-

5.040,00

-

5.040,00

-

5.040,00

-

5.040,00

-

5.040,00

-

5.040,00

-

5.040,00

-

5.040,00

-

5.040,00

-

CVZ APQ-01159/13
TCT-19.025/13

CEX BPD-00148/14 Óleos Essenciais de Espécies da Família Piperaceae: Atividade Tripanocida e Antibacteriana

01/09/2014 31/08/2015

Epidemiologia e Relação com Fatores Ambientais da Mancha Aureolada do Cafeeiro em Minas
CAG BPD-00011/14
Gerais

01/09/2014 31/08/2015

CAG BPD-00298/14 Indução de Haploides e Confirmação de Duplicação Cromossômica em Milho

01/09/2014 31/08/2015

CVZ BPD-00206/14
CVZ BPD-00261/14
CAG BPD-00128/14
CAG BPD-00023/14

Estimação de Parâmetros Genéticos de Características de Desempenho, Morfométricas e de
Carcaça de Tilápias do Nilo
Genotipagem, Fatores de Virulência e Susceptibilidade a Antimicrobianos em Streptococcus
Agalactiae Associados com a Mastite em Rebanhos Bovinos Brasileiros
Extração de Frações de Polissacarídeos de Diferentes Espécies de Cogumelos Comestíveis para
Utilização na Indução de Resistência em Mudas de Tomateiro
Utilização de Técnicas para a Melhoria da Qualidade de Produção e Uso Racional de Água e
Fertilizantes

28/08/2014 31/08/2015
28/08/2014 31/08/2015
28/08/2014 31/08/2015
27/08/2014 31/08/2015

CAG BPD-00053/14 Qualidade da Madeira e do Carvão Vegetal de Floresta Plantada em Minas Gerais

27/08/2014 31/08/2015

Qualidade Fisiológica de Sementes de Soja por Meio do Espectrômetro de Infravermelho
CAG BPD-00199/14
Próximo - NIR

28/08/2014 31/08/2015

CAG BPD-00185/14 Inibidores da Corismato Mutase para o Controle de Meloidogyne Incognita

28/08/2014 31/08/2015

Apoio a Manutenção e Desenvolvimento da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da
CSA APQ-00324/13
Universidade Federal de Lavras - INBATEC/UFLA
Desenvolvimento de Cultivares e de Tecnologias de Produção de Sementes de Hortaliças para o
CAG APQ-03852/10
Mercado Brasileiro
CSA ACN-00025/13 Apoio a Criação e/ou Manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica
Impacto do Atropelamento em Espécies Ameaçadas: Qual a Probabilidade de Persistência das
CRA BPD-00164/14
Populações de Acordo com Diferentes Cenários de Desenvolvimento e Alterações Climáticas?
Prospecção de SNPS e Análise de Expressão Gênica em Genes Relacionados com Tolerância ao
CVZ APQ-00689/13
Calor em Bovinos Europeus

02/09/2013 01/09/2015

49.787,01

05/09/2011 04/09/2015

389.165,62

12/09/2013 11/09/2015

176.071,64

17/09/2014 30/09/2015

5.040,00

17/02/2014 16/10/2015

35.416,50

MPR-00013/13

Apoio ao Mestrado Profissional

22/10/2013 21/10/2015

120.960,00

MPR-00006/13

Apoio ao Mestrado Profissional

22/10/2013 21/10/2015

120.960,00

12.390,00
208.990,00

49.787,01
389.165,62
176.071,64
35.416,50
120.960,00
120.960,00
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TCT-19.039/13

Gestão do Polo de Excelência do Café

23/11/2013 22/11/2015

599.847,00

14/02/2013 13/02/2016

15.802,50

14/02/2013 13/02/2016

14.966,11

14/02/2013 13/02/2016

38.335,50

CVZ APQ-02034/12 Desenvolvimento de Novo Produto: Apresuntado com Redução de Sódio e Gordura

14/02/2013 13/02/2016

17.010,00

Ganho de Peso e Suplementação Lipídica: Efeitos sobre a Idade a Puberdade e o
CVZ APQ-01958/12
Desenvolvimento Folicular Ovariano em Borregas da Raça Santa Inês

14/02/2013 13/02/2016

26.238,45

CVZ APQ-01124/12 Avaliação Cardíaca e das Proteínas de Fase Aguda em Cadelas com Sepse Secundária a Piometra

14/02/2013 13/02/2016

27.110,77

14/02/2013 13/02/2016

30.298,38

14/02/2013 13/02/2016

12.793,73

14/02/2013 13/02/2016

45.445,26

17/02/2014 16/02/2016

20.863,50

17/02/2014 16/02/2016

28.619,12

17/02/2014 16/02/2016

18.004,43

17/02/2014 16/02/2016

21.630,00

17/02/2014 16/02/2016

30.450,00

17/02/2014 16/02/2016

32.934,36

CSA APQ-00595/13 Relações Interorganizacionais da Cadeia Produtiva do Leite em Minas Gerais

17/02/2014 16/02/2016

37.512,30

CAG APQ-00008/13 Figo Seco Produzido no Sul de Minas

17/02/2014 16/02/2016

36.635,03

CSA APQ-01677/12 Implantação de Parques Tecnológicos no Brasil: Limites e Possibilidades
Participação do Eixo ECA2/ANG-(1-7) / Receptor mas na Morfologia e Função Cardíacas de
CBB APQ-00644/12
Ratos Saudáveis e Infartados Submetidos ao Treinamento Físico
Vitamina e Gordura na Dieta de Cordeiras de Diferentes Grupos Genéticos, em Crescimento,
CVZ APQ-01988/12
sobre a Produção e Qualidade da Carne e Aspectos Reprodutivos

CAG APQ-00720/12
CRA APQ-01960/12
CAG APQ-01721/12
CSA APQ-02373/13
CAG APQ-01405/13
CEX APQ-00524/13
CAG APQ-01657/13
CVZ APQ-01837/13
CAG APQ-02059/13

Efeito da Rocha de Origem nos Estoques de Carbono Orgânico em Solos Florestais de Minas
Gerais
Dendroecologia de Araucaria Augustifolia (Bertol.) Kuntze em um Ecossistema Altimontano do
Sul de Minas Gerais
Manejo Sustentável da Candeia - Eremanthus Erythropappus (DC) Macleisch e Eremanthus
Incanus (Less)Less.
Formação e Evolução dos Mercados de Cafés Certificados: Dispositivos, Agenciamentos e Atores
em Rede
Identificação e Caracterização de Micrornas Relacionados ao Desenvolvimento Floral em Coffea
Arabica
Propriedades Magnéticas e Térmicas de Spin Clássicos e Quântico em Redes de Uma e Duas
Dimensões
Características de Carcaça e Propriedades Qualitativas da Carne de Bovinos Confinados com Uso
de Caroço de Algodão
Estimação de Parâmetros Genéticos de Características de Desempenho, Morfométricas e de
Carcaça de Tilápias do Nilo
Determinação do Papel da Rotação de Cultura e Indutores de Supressividade na Sobrevivência de
Stenocarpella SPP em Restos Culturais e nas Doenças Causadas por este Patógeno Milho

Sistemática de Eumeninae (Insecta, Hymenoptera, Vespidae): Revisão Taxonômica, Filogenia e
CRA APQ-01573/13 Biogeografia dos Gêneros Alphamenes Van Der Vecht, Pirhosigma Giordani Soika e Stenosigma 17/02/2014 16/02/2016
Giordani Soika
CAG APQ-00875/13 Filogenia e Biologia dos Agentes Etiológicos de Fusarioses do Maracujazeiro
17/02/2014 16/02/2016

45.045,00

299.847,00
15.802,50
14.966,11
38.335,50
17.010,00
26.238,45
27.110,77
30.298,38
12.793,73
45.445,26
20.863,50
28.619,12
18.004,43
21.630,00
30.450,00
32.934,36
37.512,30
36.635,03
45.045,00

32.286,70
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32.286,70
Estudo de Variáveis do Processo de Obtenção de Carvões Ativados de Resíduos de Madeiras
Amazônicas
Estudo e Proposição de Melhorias no Sistema de Tratamento dos Resíduos do Canil de LavrasMG
Produção de Mudas de Tomateiro e Análise da Indução de Resistência em Substratos à Base de
Cogumelos e da Microbiota Presente no seu Composto de Cultivo
Levantamento do Uso Popular de Plantas Medicinais de Lavras e Região: Caracterização
Química, Potencial Toxicológico e Farmacológico
Usinabilidade e Qualificação das Superfícies, por Diferentes Métodos, de Dez Diferentes
Espécies de Eucalyptus
Modelagem do Processo de Autodepuração de Descargas Orgânicas e Avaliação da Qualidade da
Água na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Vermelho
Mineralização da Matéria Orgânica e do Nitrogênio no Solo Provenientes de Efluentes
Agroindustriais e Risco Potencial de Contaminação de Águas Subterrâneas
Parametrização de Modelo de Produtividade de Cafeeiro Aplicado à Região do Sul de Minas
Gerais

17/02/2014 16/02/2016

29.783,25

17/02/2014 16/02/2016

29.930,25

17/02/2014 16/02/2016

28.428,75

17/02/2014 16/02/2016

43.325,10

17/02/2014 16/02/2016

26.880,00

17/02/2014 16/02/2016

14.989,43

17/02/2014 16/02/2016

24.475,50

17/02/2014 16/02/2016

28.717,50

CSA APQ-00594/13 Ludificação do Território Estrada Real para o Mercado de Bens Simbólicos

17/02/2014 16/02/2016

34.024,79

Identificação de Genes e Marcadores Moleculares Provenientes de Sequencias Expressas do
CAG APQ-01810/13
Genoma Café Potencialmente Envolvidos na Interação Colletotrichum-Cafeeiro

17/02/2014 16/02/2016

22.851,65

CAG APQ-01652/13 Predição do Desempenho de Híbridos de Milho para o Estado de Minas Gerais

17/02/2014 16/02/2016

19.339,37

CAG APQ-01665/13 Manejo da Adubação da Pitaia Vermelha em Lavras-MG

17/02/2014 16/02/2016

17.195,29

17/02/2014 16/02/2016

46.809,00

17/02/2014 16/02/2016

18.900,00

17/02/2014 16/02/2016

32.122,91

17/02/2014 16/02/2016

24.360,00

17/02/2014 16/02/2016

34.650,00

17/02/2014 16/02/2016

18.652,70

17/02/2014 16/02/2016

13.353,90

CAG APQ-00577/13
TEC APQ-02879/13
CAG APQ-01229/13
CAG APQ-02794/13
CAG APQ-02185/13
CAG APQ-02060/13
CAG APQ-01642/13
CAG APQ-01670/13

CBB APQ-01663/13
TEC APQ-01512/13
CVZ APQ-02025/13
CBB APQ-01539/13

Elaboração de Vinagre da Polpa de Cagaita (Eugenia Dysenterica DC) e Emprego da Casca,
Bagaço e Semente do Fruto no Cultivo de Cogumelos Comestíveis
Desenvolvimento de Técnicas de Inteligência Computacional e Processamento de Sinais para
Smart Grids
Genotipagem, Fatores de Virulência e Susceptibilidade a Antimicrobianos em Streptococcus
Agalactiae Associados com a Mastite em Rebanhos Bovinos Brasileiros
Influência das Mudanças Climáticas na Expressão de Genes de Espécies Toxigênicas por PCR em
Tempo Real e Incidência de Ocratoxina A em Grãos de Café em Minas Gerais

CAG APQ-02100/13 Caracterização de Fungos Endofíticos Isolados de Brachiaria, Panicum e Pennisetum
Extração do Óleo de Sementes de Frutos do Cerrado por Diferentes Processos e
CAG APQ-01689/13
Microencapsulação do Óleo
Micropropagação e Produção de Constituintes Voláteis In Vitro de Aloysia Triphylla (L'Hérit)
CAG APQ-00070/13
Britton e Hyptis Marrubioides EPL

29.783,25
29.930,25
28.428,75
43.325,10
26.880,00
14.989,43
24.475,50
28.717,50
34.024,79
22.851,65
19.339,37
17.195,29
46.809,00
18.900,00
32.122,91
24.360,00
34.650,00
18.652,70
13.353,90
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CVZ APQ-01737/13

Efeito do Choque Térmico e da Adição de IGF-I Durante a Maturação In Vitro Sobre a Qualidade
17/02/2014 16/02/2016
e a Competência de Desenvolvimento de Oócitos Bovinos

29.442,00

CAG APQ-00346/13 Inibidores da Corismato Mutase para o Controle de Meloidogyne Incognita

17/02/2014 16/02/2016

33.232,50

CBB APQ-01745/13 Modelo Unificado de Epistasia e Pleiotropia Aplicado no Estudo da Heterose em Milho

17/02/2014 16/02/2016

20.343,41

17/02/2014 16/02/2016

38.333,19

17/02/2014 16/02/2016

18.322,50

17/02/2014 16/02/2016

33.222,00

17/02/2014 16/02/2016

30.513,00

17/02/2014 16/02/2016

27.405,00

17/02/2014 16/02/2016

18.822,99

CEX APQ-01525/13 Redes Veiculares Híbridas

17/02/2014 16/02/2016

33.001,50

CAG APQ-01315/13 Estudo de Malhas Amostrais do Solo em Cafeeicultura de Precisão

17/02/2014 16/02/2016

22.480,50

CAG APQ-01412/13 Epidemiologia de Doenças de Etiologia Bacteriana do Cafeeiro

17/02/2014 16/02/2016

32.214,00

CAG APQ-02339/13 Bacias de Decantação em Estradas Rurais: Contribuição para o Ciclo Hidrológico

17/02/2014 16/02/2016

Funcionalização de Sílica com Ciclodextrinas e sua Aplicação para Liberação Modificada de
CBB APQ-00687/13
Herbicida

17/02/2014 16/02/2016

35.912,84

TEC APQ-02525/13 Uso da Robótica Educacional na Interdisciplinaridade do Ensino Fundamental em Escola Pública

17/02/2014 16/02/2016

33.984,30

17/02/2014 16/02/2016

36.225,00

17/02/2014 16/02/2016

34.118,49

17/02/2014 16/02/2016

41.290,91

17/02/2014 16/02/2016

35.435,40

17/02/2014 16/02/2016

33.005,70

CRA APQ-01281/13
CSA APQ-02169/13
CVZ APQ-00526/13
CVZ APQ-02098/13
CVZ APQ-00367/13
CAG APQ-02345/13

CAG APQ-00924/13
CAG APQ-00978/13
CBB APQ-00855/13
CAG APQ-02310/13
CVZ APQ-01888/13

Diversidade da Biota Subterrânea no Centro Norte de Minas Gerais: Subsídios para a Definição
de Áreas Prioritárias para Conservação
A Inserção da Agricultura Familiar nos Mercados Institucionais: Análise do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) em 3 Municípios de Minas Gerais
Formas Dietéticas de Suplementação de Vitamina D em Associação a Fontes de Cálcio de
Diferentes Solubilidades para Frangas de Reposição
Avaliação de Parâmetros Moleculares de Resistência à Doença Estreptococose em Diferentes
Linhagens de Tilápias
Estudo da Soroprevalência do Vírus da Língua Azul em Rebanhos Ovinos no Sul de Minas Gerais
Correlacionando com Achados Clinicopatológicos
Retenção de Nutrientes, Antinutrientes e Capacidade Antioxidante no Grão de Chia (Salvia
Hispanica L.) Após Extração da Mucilagem

Desenvolvimento de Aditivo Alimentar a Base de Óleos Essenciais: Uso em Produto Cárneo
Emulsionado
Identificação, Caracterização Bioquímica,Molecular e Virulência de Isolados Bacterianos
Patogênicos a Plantas de Cafeeiro
Efeito do Programa de Tratamento Estratégico Seletivo no Controle de Parasitoses em Bezerras
Leiteiras no Sul de Minas Gerais
Desempenho de Frangos de Corte Submetidos a Diferentes Intensidades e Durações de Estresse
Térmico Durante a Segunda Semana de Vida
Ciclagem de Nutrientes, Persistência e Produtividade de Pastos Consorciados Capim-Marandu e
Amendoim Forrageiro com Lotação Intermitente

8.715,00

29.442,00
33.232,50
20.343,41
38.333,19
18.322,50
33.222,00
30.513,00
27.405,00
18.822,99
33.001,50
22.480,50
32.214,00
8.715,00
35.912,84
33.984,30
36.225,00
34.118,49
41.290,91
35.435,40
33.005,70
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Acordo de Cooperação Técnica e Acadêmica CAPES/FAPEMIG -Programa de Pós Graduação
em Agroquímica
Acordo de Cooperação Técnica e Acadêmica CAPES/FAPEMIG -Programa de Pós Graduação
CBB-30041/12
em Microbiologia Agrícola
Acordo de Cooperação Técnica e Acadêmica CAPES/FAPEMIG - Programa de Pós-Graduação
CVZ-30039/12
em Zootecnia.
Diversidade de Plantas e de Organismos dos Solos com Potencial Biotecnológico e Indicadores de
CRA RDP-00136/10
Impacto Ambiental em Minas Gerais
CAG-30038/12

CSA ACN-00037/14 Apoio à Manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica NINTEC-UFLA
Projeto e Construção de um Veículo Elétrico para a Participação da Maratona da Eficiência
TEC APQ-03604/14
Energética
Emprego de Marcador Molecular para a Seleção Visando à Resistência ao Potato Leafroll Virus
CAG APQ-02359/13
(PLRV) em Batata
Acordo de Cooperação Técnica e Acadêmica CAPES/FAPEMIG -Programa de Pós Graduação
CAG-30040/12
em Fitotecnia
CAG BDS-00008/14 Mecanismos de Retenção de Carbono Orgânico do Solo: Efeito da Altitude

01/05/2013 28/02/2016

300.000,00

01/05/2013 28/02/2016

300.000,00

01/03/2013 28/02/2016

300.000,00

17/03/2011 16/03/2016

1.697.979,99

19/09/2014 18/03/2016

73.197,39

23/09/2014 22/03/2016

18.757,70

08/04/2014 07/04/2016

14.700,00

01/05/2013 30/04/2016

300.000,00

19/08/2014 30/04/2016

51.769,35

MPR-00004/14

Apoio ao Mestrado Profissional

06/05/2014 05/05/2016

120.960,00

MPR-00002/14

Apoio ao Mestrado Profissional

06/05/2014 05/05/2016

120.960,00

07/05/2013 06/05/2016

28.150,50

07/05/2013 06/05/2016

32.319,00

08/05/2013 07/05/2016

10.500,00

09/05/2013 08/05/2016

42.840,00

01/07/2014 30/06/2016

24.000,00

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

01/07/2014 30/06/2016

24.000,00

01/07/2014 30/06/2016

24.000,00

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

CEX APQ-03448/12 Pesquisa Colaborativa em Aprendizagem Significativa e Ensino de Física por Projetos
CHE APQ-03366/12
CHE APQ-03432/12
CBB APQ-03532/12
CAG PPM-00055/14
CDS PPM-00268/14
CAG PPM-00132/14
CAG PPM-00368/14
CAG PPM-00054/14

Estudo Longitudinal de Avaliação em Física e Matemática no Ensino Médio: Uma Proposta
Teórico-Metodológica Inovadora de Investigação do Valor Agregado para Análise da Eficácia
Escolar
Investigações sobre Lacunas na Formação Literária do Estudante de Educação Básica e sobre a
Formação de Professores de Literatura
Microbiologia do Solo no Ensino Médio: Proposta de Formação Continuada de Professores de
Biologia
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia na Rede Recuperamina: Explorando
Processos Envolvendo Microrganismos Facilitadores de Fitotecnologias
Alimentos Funcionais, Metabolismo e Inflamação: Interrelações Fisiológicas, Bioquímicas e
Moleculares em Modelos de Doença Periodontal Induzida
Relações C Orgânico, Granulometria, Capacidade de Troca Catiônica e Outros Atributos em
Solos Extremamente Cauliníticos sob Floresta e Ecossistemas Produtivos
Morfologia e Fisiologia de Macrófitas Aquáticas Relacionadas a sua Tolerância à Metais Pesados
e Uso em Filtros Biológicos
Avaliação do Potencial Tóxico de Óleos Essenciais sobre Pragas Agrícolas, Propagação In Vitro e

300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.697.979,99
14.700,00
300.000,00
51.769,35
60.480,00
60.480,00
28.150,50
32.319,00
10.500,00
42.840,00
6.000,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
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In Vivo e Análise de Constituintes Voláteis de Plantas Medicinais Exóticas e do Cerrado Mineiro
Estudos Citogenéticos e Epigenéticos Aplicados ao Melhoramento Genético de Espécies
CAG PPM-00081/14
Forrageiras
Controle Genético e Análise In Silico de Gene(s) Relacionado(s) à Termo-Tolerância em
CAG PPM-00326/14
Sementes de Alface

12.000,00
01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

01/07/2014 30/06/2016

24.000,00

CSA PPM-00225/14 Gestão Social e Políticas Públicas

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

CAG PPM-00261/14 Micropropagação e Conservação In Vitro de Espécies Cultivadas no Cerrado

01/07/2014 30/06/2016

24.000,00

CRA PPM-00139/14 Projeto Malha

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

01/07/2014 30/06/2016

24.000,00

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

CRA PPM-00196/14 Mamíferos em Minas Gerais: Ecologia , Impacto de Espécies Exóticas e Monitoramento

01/07/2014 30/06/2016

48.000,00

CEX APQ-03244/13 Sistema Computacional para o Cálculo Automatizado do Teste de Tetrazólio

05/08/2014 04/08/2016

232.424,21

Tecnologia As-Plus: Disponibilização do Primeiro Híbrido Comercial de Tomateiro com
CAG APQ-03212/13
Resistência Genética a Pragas

05/08/2014 04/08/2016

368.855,81

CAG APQ-03027/14 Manutenção do Aparelho de Fluorescência de Raios-X por Onda Dispersiva - WDXRF - S8 Tiger 14/08/2014 13/08/2016

44.887,50

CVZ PPM-00359/14
CVZ PPM-00441/14
CAG PPM-00310/14
CAG PPM-00470/14
CBB PPM-00436/14
CAG PPM-00071/14
CRA PPM-00243/14
CAG PPM-00389/14

Estudo de Mecanismos Relacionados à Qualidade de Gametas e Embriões Suínos Submetidos à
Criopreservação
Expressão de Genes Envolvidos no Metabolismo Lipídico em Bovinos de Corte Alimentados com
Grãos de Soja Processados
Avaliação Ambiental, Comportamental e de Bem Estar da Criação de Suínos em Sistema
Convencional e em Sistema de Camas Sobrepostas com Diferentes Materiais
Estudo da Tolerância e Sensibilidade à Dessecação em Sementes Florestais: Base para a
Conservação de Germoplasma
Análises Moleculares e Histológicas na Avaliação do Potencial Embriogênico de Calos e de
Suspensões Celulares de Coffea Arabica visando maior Eficiência na Obtenção e Propagação de
Plantas Geneticamente Transformadas
Evaporação dos Reservatórios de Camargos. Itutinga e Funil: Caracterização da Pegada Hídrica e
Análise Crítica Metodológica
Biodiversidade e Funções Ecológicas de Formigas - Bioindicação de Impactos Ambientais e de
Recuperação de Áreas Degradadas
Apoio aos Projetos de Pesquisa do Grupo de Inovações Sensoriais e Desenvolvimento de Novos
Produtos (Inovasense/UFLA)

Aquisição de Novas Bibliografias de Uso Coletivo pelos Programas de Pós-Graduação Stricto
CHE APL-00101/14
Sensu da UFLA
Ações para Graduação das Empresas Incubadas e Consolidação da Incubadora de Empresas de
CSA APQ-01462/14
Base Tecnológica da Universidade Federal de Lavras - INBATEC/UFLA

18/08/2014 17/08/2016

149.830,10

19/08/2014 18/08/2016

79.800,00

12.000,00
6.000,00
12.000,00
6.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
6.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
131.807,67
209.177,97
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Desenvolvimento de Modelos Didáticos Tridimensionais para o Ensino de Biologia nas Escolas
Públicas de Educação Básica em Lavras, Minas Gerais.

24/09/2013 23/09/2016

44.940,00

CAG APQ-03006/14 Manutenção do Aparelho de Fluorescência de Raios-X por Reflexão Total - TXRF - S2 Picofox

16/10/2014 15/10/2016

44.887,50

CBB APQ-03546/12

Monitoramento de Longo Prazo dos Impactos do Manejo Florestal Sustentável e Cultivo de
05/12/2013 04/12/2016
CRA APQ-03201/13
Eucalyptus na Biodiversidade da Amazônia
Evaporação do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos/CEMIG, Sul de Minas Gerais:
16/07/2014 15/07/2017
CAG APQ-03393/12
Caracterização da Pegada Hídrica
Desenvolvimento de Ferramenta para a Priorização de Descomissionamento de Pequenas Centrais
16/07/2014 15/07/2017
CRA APQ-03593/12
Hidrelétricas (PCH) no Estado de Minas Gerais e Estudo de Caso para a PCH Pandeiros
CAG BDS-00038/14 Seleção Genômica Ampla para a Tolerância ao Déficit Hídrico em Milho
Total

04/11/2014 31/12/2015

95.460,00
411.730,24
1.473.126,98

44.940,00
95.460,00
256.505,04
704.764,42

45.772,15
29.032.261,72

22.300.774,59
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Nome: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural ‐ FUNDECC
Projeto
Nº
Tipo
078/2013

2

038/2014

2

015/2014

2

013/2010

2

01.005955.
11.24

2

074/2009

2

077/2013

2

076/2013

2

027/2014

2

Total

Nº

Objeto ‐ Contratos

Dar apoio ao projeto de pesquisa intitulado "Suporte à automação do
Cadastro Ambiental Rural"
Contratação da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão ‐
038/2014 FAEPE, para dar apoio ao Projeto de Curso de Extensão a distância
intitulado "Capacitação para o Cadastro Ambiental Rural (CapCar)"
Execução do projeto de pesquisa intitulado "Acompanhamento de
015/2014
Custos de Produção Mensal ‐ Café e Fruticultura"
Prestação de serviços com a finalidade de consolidar uma ferramenta
tecnológica para análise dos processos de regularização ambiental que
013/2010
fomenta a base de dados do novo "Sistema Integrado de Gestão do
Meio Ambiente ‐ GEOSIAM"
01.005955 Execução de trabalhos relativos ao inventário das árvores de Belo
.11.24
Horizonte, com fornecimento de equipamentos e softwares
078/2013

CNPJ: 07.905127/0001‐07
Vigência
Inicio
Fim

Bruto

Valor
Repassado

13/11/13 12/11/14 13.302.690,78 13.302.690,78
06/10/14 05/10/15

4.000.000,00

14/03/14 13/03/15

165.387,20

05/05/10 04/11/14

7.974.518,00

4.650.262,44

27/01/11 26/01/16

3.411.200,00

2.079.000,42

074/2009 Projeto: Estudo da Eficiência de Modelos de Recuperação de Áreas
Mineradas

01/08/09 31/07/14

286.534,45

200.574,08

077/2013 Execução Projeto "Teste de eficácia de iscas formicidas para controle
de formigas cortadeiras"
Execução Projeto "Teste de eficácia em viveiro para avaliação da
076/2013 efetividade de ingredientes ativos no controle de vespa‐da‐galha na
cultura do eucalipto"
Execução dos trabalhos relacionados ao Projeto de Pesquisa intitulado
027/2014
"Rejuvenescimento in vitro de dois híbridos comerciais de eucalipto"

13/11/13 12/11/15

138.515,00

69.257,50

13/11/13 12/01/15

18.900,00

18.900,00

03/07/14 02/07/15

60.812,00

30.000,00

29.358.557,43

1.977.486,00
165.387,20

22.493.558,42
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Fundação de Apoio
Nome: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão ‐ FAEPE
Projeto
Nº
Tipo
038/2014

2

Nº

Objeto

Contratação da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão ‐
038/2014 FAEPE, para dar apoio ao Projeto de Curso de Extensão a distância
intitulado "Capacitação para o Cadastro Ambiental Rural (CapCar)"

CNPJ: 19.084.599/0001‐17
Vigência
Inicio
Fim
06/10/14

05/10/15

Valor
Bruto

Repassado

4.000.000,00

1.977.486,00
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9

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

9.1

Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade
Jurisdicionada

9.1.1

Estrutura de pessoal

Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UFLA

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1.237
0
1.237
1.229
2

1.150
0
1.150
1.142
2

185
0
171
169
1

28
0
29
28
1

5
1
130
0
1.367

5
1
24
0
1.174

0
1
14
0
199

0
0
40
0
68

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

Egressos
no
Exercício

Fonte: SIAPE/Cadastro

Comparando-se a lotação autorizada com a efetiva, observa-se que o índice de ocupação é
de aproximadamente 93% para os servidores efetivos. Para os contratos temporários, o índice é de
cerca de 20%. Esta situação se explica pelo fato do Banco de Professores Equivalentes ter sido
aumentado para 20% do efetivo total de professores, sem a liberação de novas vagas. Ou seja, a
instituição pode ter até 20% de seus professores efetivos afastados, seja por motivos de saúde, ou
para treinamento, o que não ocorreu.
No que se refere ao quadro dos servidores técnico-administrativos, a ocupação é de
aproximadamente de 94% e poderia ser maior, caso o resultado dos concursos Editais nº 83 e nº
84/2014, para 14 (quatorze) vagas, não tivesse ocorrido dentro do período de vedação eleitoral. Em
decorrência deste fato, as nomeações destes concursos só puderam ser feitas no ano de 2015. A
pequena margem de cargos desocupados se dá em função de aposentadorias e exonerações, o que é
normal e previsível.
Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: SIAPE/Cadastro

Lotação Efetiva
Área Meio
Área Fim
563
584
584
558
584
558
2
2
2
1
24
563
610

Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
Lotação
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas Autorizada
1. Cargos em Comissão
42
1.1. Cargos Natureza Especial
0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
42
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
39
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1
1.2.4. Sem Vínculo
0
1.2.5. Aposentados
0
2. Funções Gratificadas
204
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
204
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
246

Efetiva
42
0
42
39
2
1
0
0
204
204
0
0
246

Ingressos
no
Exercício

Egressos
no
Exercício

0

0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: SIAPE/Cadastro

Análise Crítica:
A análise dos dados apresentados nos Quadros A.7.1.1.1, A.7.1.1.2 e A.7.1.1.3 e de outros
aspectos que interferem diretamente na força de trabalho deve dispor sobre as seguintes questões,
entre outras que a UJ entender relevantes:


a quantidade de servidores disponíveis frente às necessidades da unidade
jurisdicionada:
O número de servidores na área meio está abaixo do necessário devido a uma distorção
histórica ocorrida quando em 1994 a então ESAL – Escola Superior de Agricultura de
Lavras, foi transformada em universidade – UFLA, e nenhuma vaga de técnicoadministrativo foi acrescida ao quadro permanente. Na dimensão das reformas que atingiram
os “recursos humanos”, a questão do funcionalismo foi tratada de modo contábil, como
imperativo ao necessário ajuste fiscal, este tão caro aos gestores públicos na década de 1990.
A dimensão social, isto é, aquela voltada para a discussão sobre a função do aparelho de
Estado diante das demandas sociais, não mereceu maior atenção por parte dos mesmos
governantes. Desde então, com o crescente aumento do número de cursos e alunos, tanto de
graduação como de pós-graduação, aliado à Reforma Gerencial do Estado iniciada em 1995
a qual impediu a reposição das aposentadorias e exonerações, a UFLA chegou a ter apenas
347 técnicos-administrativos no final do ano de 2007. Após o Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) a realidade mudou e
atualmente a RAT – relação aluno/técnico é próxima de 20/1, acima da RAT adotada pelo
MEC de 18/1. Para que a UFLA tenha uma relação próxima a esta são necessários, pelo
menos, mais 100 técnicos administrativos no quadro permanente da instituição.



resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho entre a
área meio e área fim e do número de servidores em cargos comissionados frente a não
comissionados:
Nossa avaliação é de que faltam técnicos na área meio. O aumento das exigências dos
órgãos de controle interno e externo tem demandado cada vez mais servidores na área
administrativa. O controle eletrônico do ponto, implantado no final do ano de 2014, por
exemplo, gerou inúmeras novas demandas, tanto para a área de pessoal, quanto para a de
tecnologia da informação, fazendo com que mais servidores tivessem que ser alocados
nessas áreas. O número de docentes, por enquanto, está apropriado, porém, com a criação do
curso de Medicina e a previsão de liberação de apenas 60 vagas para o mesmo, no médio

prazo, é possível que o BPEq necessite de atualizações extras, específicas para o curso de
Medicina.


possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível, notadamente
quando essa força é formada prioritariamente por servidores mais velhos:
O problema da transição e da sucessão dos antigos servidores já está sendo sentido na
instituição. À medida que os antigos servidores estão se aposentando, o conhecimento
específico, que não se aprende “da noite para o dia” está se perdendo e os novos servidores
não conseguem atualizarem-se nos mesmos níveis, pois são conhecimentos adquiridos com
a experiência e que não são ensinados em cursos de capacitação. Este problema atinge o
serviço público como um todo e na UFLA não é diferente.



eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na UJ,
quantificando o número de servidores afastados e possíveis impactos nas atividades
desenvolvidas pela UJ:
Os afastamentos de docentes tem sido resolvidos com o professor substituto, facilitado
desde o aumento do BPEq para 20% destinados apenas para esse fim, e nesse sentido, o
impacto nas atividades tem sido minorado. Resta agora a criação do técnico substituto,
demanda já antiga dos órgãos de pessoal por enquanto em fase de estudos. Especificamente
para a licença-gestante, quando se trata de técnico-administrativo, realmente as atividades da
UJ são bastante impactadas, pois não há como repor a mão de obra da servidora afastada nos
6 meses de duração da licença.

As distorções na área de pessoal permanecem, pois não há como se contratar terceirizados
para suprir as demandas de cargos não extintos. As providências adotadas são a tentativa de
racionalização da força de trabalho, da melhor maneira possível, e a luta constante dos dirigentes da
instituição, em especial do Reitor, para a liberação de vagas extras para a universidade, o que tem
ocorrido, ainda que de forma não suficiente.

9.1.2

Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho

Qualificação da Força de Trabalho
Qualificação – Pessoal Técnico Administrativo
Fundamental Incompleto
20
Fundamental Completo

26

Ensino Médio

132

Ensino Superior

123

Especialização

152

Mestrado

91

Doutorado

16

Total

560

Qualificação – Pessoal Docente
Doutores e Pós doutrados

539

Mestres

41

Especialistas

3

Graduados

1

SOMA

584

Quadro A.7.1.2.1 – Plano de Capacitação

PLANO DE CAPACITAÇÃO 2014
CURSO

Carga
Horária

Período de oferta/realização

1ª turma: 17 e 18/2/2014 (manhã) 2ª
Capacitação de usuários
turma: 18 e 18/2/2014 (tarde) 3ª turma: 19
para a Nova Versão do
e 20/2/2014 (manhã) 4ª turma: 19 e
SCDP
20/2/2014 (tarde)
Integração no Serviço
2.
Público e na
10 a 14/3/2014 .
Universidade
Integração no Serviço
Público e na
4 a 8/08/2014 .
3
Universidade
Gestão e Procedimentos
4
Administrativos em
7/4 a 12/8/2014
Educação
Lei de Acesso a
1ª turma: 3/6 (terça‐feira), das 8 às 12h
5
Informação ‐
2ª turma: 4/6 (quarta‐feira), das 14 às 18h
Orientações Gerais
Capacitação em
9/5 a 6/6/14 (sextas‐feiras), das 14 às 18h
6
Primeiros Socorros
4/8 a 15/8 (segunda e sexta‐feira),
das
7
Atendimento Eficaz
17 às 19h
1.

Capacitação em Serviços
5/8 a 18/12 (terças e quintas‐feiras),
8 e Recursos de Tecnologia
14 às 18h
da Informação
9
10
11

13

Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Inglês para Atendimento
ao Público
Gramática Aplicada ao
Texto
Curso Básico para
Manutenção de Páginas
Institucionais em
WordPress
Gestão de Resíduos de
Laboratório

das

6/8 a 18/9 (segunda a sexta‐feira),
das
7às 9h
11/8 a 10/11 (segundas, quartas e quintas‐
feiras), das 7 às 9h
18/8 a 29/9 (segunda a quinta‐feira),
das
17 às 19h
29/9 a 10/10 (segunda a sexta‐feira),
7 às 9h

das

29/9 a 17/10 (segunda a sexta‐feira),
das
16 às 18h
27/10 a 7/11 (segunda a sexta‐feira),
15
Excel Avançado I
das 7 às 9h
das
Excel Avançado II ‐ VBA 10 a 21/11 (segunda a sexta‐feira),
16
(Macros)
7 às 9h
Capacitação para uso do 01 a 05/12 (segunda a sexta‐feira),
das
17
WebMail Zimbra
16 às 18h
Total
14

Quantidade Participantes
Quadro Permanente
Técnicos
Docentes
Administrativos

8 horas cada turma

57

8

40h

67

6

40h

60

32

160 h (em 7 módulos).

16

1

4h

47

16

20h

22

4

20h

5

0

120 h (em 5 módulos)

15

0

64h (em 4 Módulos)

13

0

80h

17

0

50h (em 2 Módulos)

14

0

20h

18

0

34

24

0

20

21

1

20

13

0

10

7

3

416

71

Em direção à construção de uma política de recursos humanos que tenha por finalidade a
melhoria das condições e relações de trabalho no serviço público, a UFLA avançou a passos largos.
Mas, cabe observar, a Gestão por Competências como preconizada pelo Governo ainda é marcada
pela ambiguidade, em razão de entraves legais e burocráticos. Assim, ora se avança rumo a uma
agenda mais progressista, afinada com os interesses dos movimentos sociais, como quando se
instituiu a Gestão por Competências, ora se insiste no marco fundamental da agenda consolidada
nos anos 1990, condicionando a totalidade da gestão aos limites fiscais. Mais que isso, o plano de
carreira vigente impede a realização da verdadeira gestão por competências, uma vez que o servidor
não pode ascender a uma classe superior pela realização de cursos de graduação ou pós-graduação.
Esta gestão limita-se à retribuição salarial. Dessa forma, nossos cursos são oferecidos em função
das demandas de treinamento solicitadas pelos servidores e setores, e até, em função da oferta dos
próprios coordenadores dos cursos. Portanto, a UFLA oferta anualmente uma grade de cursos no
Plano de Capacitação de forma a contemplar as demandas identificadas.

9.1.3

Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.7.1.3 – Custos do pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/ Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Retribuições

Gratificações

Benefícios
Assistenciais e
Indenizações
Previdenciários

Adicionais

Despesas
de
Decisões
Exercícios Judiciais
Anteriores

Demais
Despesas
Variáveis

Total

Membros de poder e agentes políticos
2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exercícios

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
2014

58.277.270,42 51.183.484,30

2013

48.512.270,00

Exercícios

41.006.688,00

10.788.184,53

6.185.298,69

644.681,09

5.165.739,65 5.314.503,19

84.908,00 63.073,00 137.707.142,87

9.581.441,00

4.798.333,00

554.786,00

5.043.108,00 4.582.134,00 213.823,00 59.854,00 114.352.437,00

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
2014

0

133.978,38

15.859,89

4.841,04

0

395,32

0

0

0

155.272,11

2013

0

125.066,78

10.279,17

3.679,71

0

2.371,20

0

0

0

141.396,86

Exercícios

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exercícios

Servidores cedidos com ônus
2014

165.441,48

0

15.745,06

27.826,67

8.952,00

12081,18

0

0

0

230.046,39

2013

185.940,00

0

0

0

0

0

0

0

0

185.940,00

Exercícios

Servidores com contrato temporário
2014

1.312.093,90

0

108.347,77

212.516,45

0

0

0

0

0

1.632.958,12

2013

3.083.966,00

0

0

0

0

0

0

0

0

3.083.966,32

Exercícios

9.1.4

Irregularidades na área de pessoal

9.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Público
Em 22/10/2013 a UFLA recebeu a Solicitação de Auditoria nº 201313304/11 na qual
constava relação de docentes com indícios do exercício de outra atividade remunerada com
Dedicação Exclusiva (DE), referente ao mês de dezembro de 2011;
Em 02/12/2013 esta universidade enviou ofício nº 717/2013/GAB/UFLA contendo memorando nº
345/PRGDP/UFLA relatando as providências adotadas, que foram:
1) Comunicação aos professores elencados nos Anexos I e II da referida Solicitação de
Auditoria, por meio de reuniões individuais realizadas nos dias 30 e 31 de outubro de 2013, bem
como a entrega de memorando solicitando a manifestação;
2) Em obediência à diretriz imposta pelo inciso LV do art. 5º da CF/88 e pelo art. 2º da Lei
nº 9.784/99, os respectivos docentes tiveram o prazo de 10 dias, a partir da ciência conforme
previsto no art. 44 da Lei do Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99), para apresentar defesa
escrita, bem como comprovações sobre o assunto;
3) Instrução de processo administrativo contendo toda documentação entregue pelos
docentes, incluindo a Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica constando a comprovação de
inatividade ou ausência de movimentação;
4) Em 03/04/2014 foi encaminhada pela CGU a Solicitação de Auditoria nº 201407218 na
qual constava pedido de complementação da documentação, a qual foi atendida mediante Ofício nº
374/2014/GAB/UFLA que enviou o memorando nº 26/2014/PRGDP encaminhando cópias de
certidão de baixa junto à Receita Federal, dos respectivos docentes que já haviam conseguido
regularizar sua situação junto à RF.
Em complementação às providências tomadas por esta Pró-Reitoria, merece destaque
algumas ações rotineiras que visam orientar os docentes em relação às obrigações advindas da
jornada de Dedicação Exclusiva, entre as quais citamos: a) fazer constar no edital de seleção para o
cargo de Professor de Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, o seguinte item: “a
jornada de trabalho será de quarenta horas semanais, em tempo integral, com impedimento do
exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, salvo nos casos previstos no art. 21
da Lei nº 12.772, de 2012 e suas alterações”; b) a inclusão de declaração de não participação em
gerência ou administração de sociedade privada, de acordo com o disposto na Lei nº 8.112/90 , Art.
117, Inciso X, na lista de documentos necessários para posse no cargo de professor de magistério
superior com dedicação exclusiva.
9.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos – Não se Aplica

9.1.5

Riscos identificados na gestão de pessoas

Os possíveis riscos identificados na gestão de pessoas pela Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas são os mesmos das outras IFES, já tão comentados nos encontros da
área de pessoal, nos ofícios dos reitores, das associações de classes e, ultimamente, nas dissertações
e teses de pesquisadores da área de pessoal:
a) Crise de sucessão – os servidores antigos, detentores de 25 anos ou mais de experiência,
quando se aposentam, deixam um “vácuo” enorme de saber, que não consegue ser reposto
por novos servidores, por mais qualificados que sejam;
b) Baixos salários – apesar do discurso vigente, as carreiras das IFES são as que pior
remuneram seus servidores. De tempos em tempos são feitas greves reivindicando melhorias
salariais, um transtorno enorme é criado, tanto para as instituições quanto para a sociedade,

mas as IFES sequer têm uma data-base. Nota-se que persiste, na estrutura remuneratória do
serviço público, grande dispersão dos rendimentos entre as diversas carreiras;
c) Geração Y – as pessoas que estão entrando no serviço público são, em sua maioria, da
Geração Y (nascidas entre 1978 e 1990), embora ainda tenhamos alguns da Geração X. De
acordo com as teorias sociológicas, os nascidos nesta geração tem pouco comprometimento
com o trabalho e foram acostumados, desde cedo, a muitos prêmios e facilidades em troca
de pouco ou nenhum esforço. Outro ponto da teoria é que esta geração se fixa, em média,
por apenas 7 anos em seus empregos. Devido às características do serviço público, este
pessoal entra em conflito muito facilmente e se sente frustrados como ritmo da “máquina
pública”.
d) Carreira federal já não é mais tão atrativa – os constantes cortes nos direitos dos servidores
públicos federais vão deixando a carreira cada vez menos atrativa. O fim da aposentadoria
integral e a necessidade de aderir à FUNPRESP, por exemplo, impactaram negativamente na
atratividade da carreira.

9.1.6

Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Os indicadores gerenciais para a área de pessoal ainda não foram adotados. A gestão de
pessoas na UFLA é feita por meio de análise qualitativa, circunstancial, conjuntural, por demanda e
segue lógica própria em profunda consonância com os objetivos estratégicos da instituição. Os
dados sobre o quantitativo de servidores variam de acordo com o momento da extração de dados do
sistema, pois a força de trabalho do setor público está em constante movimento (devido à ocorrência
de aposentadorias, vacâncias, términos de contrato). O discurso contemporâneo em gestão de
pessoas e as práticas gerencialistas se reproduzem no setor público, sem que haja a devida análise
do fator ideológico que permeia a gestão privada. No contexto da idealização de modelos
gerenciais, gestores públicos são ávidos em implantar modelos do setor privado, que têm uma
lógica diferente da gestão do setor público. A Gestão de Pessoas na UFLA procura respeitar as
especificidades do setor público. Mais que isso, procura respeitar o servidor enquanto indivíduo e
sujeito que contribui para que a excelência institucional seja uma constante. Entendemos que o
reconhecimento e o respeito ao ser humano é fundamental para o sentido do trabalho. Assim, a
PRGDP prioriza um ambiente de trabalho adequado, uma gestão de desempenho justa e uma efetiva
administração participativa a fim de que o indivíduo possa exercer sua criatividade com espaço para
que se manifeste.
Entendemos que a orientação gerencialista está cada vez mais voltada para as tarefas e
menos para as pessoas. A definição de indicadores gerenciais na UFLA que cresceu nos últimos
sete anos aproximadamente 100% no corpo docente, 70% no corpo técnico-administrativo e 200%
no número de alunos, parece o mesmo que “enxugar gelo”. Além do aumento do número de
servidores, houve também uma grande renovação do quadro. Temos quase que uma “nova UFLA” a
cada ano. Outras pessoas, novos prédios, novas áreas, novos cursos... Utilizar indicadores
quantitativos em meio a esta profusão de mudanças não nos parece produtivo. Os índices mudam
antes mesmo que possamos medi-los e entender seu significado. Acreditamos que com a
implantação e o controle das políticas de gestão e desenvolvimento de pessoas na instituição,
conseguimos que a gestão e o desenvolvimento de pessoas estejam sintonizados com a política de
melhoria da qualidade institucional, sobretudo da valorização e do reconhecimento pessoal. Tudo
isto tem sido feito, até aqui, sem o uso sistemático de indicadores gerenciais quantitativos, mas sim,
de indicadores qualitativos. A permanência da UFLA entre as primeiras no índice geral de cursos –
IGC/INPE/MEC indica que o caminho por nós escolhido é valido. Acreditamos que praticamos a
gestão voltada para resultados, mas sem deteriorar as relações de trabalho na instituição que se
pautam no respeito, na responsabilidade e na confiança. Dessa forma, a ação da PRGDP pauta-se
em uma lógica diferente da iniciativa privada, uma vez que fomentamos a participação e a

criatividade, em vez de adotarmos indicadores que podem pressionar os servidores a ponto de
prejudicar em vez de desenvolver as relações de trabalho.
9.2

Contratação de Mão de Obra de Apoio e de Estagiários

9.2.1

Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Universidade Federal de Lavras
UG/Gestão: 153032

CNPJ: 22.078.679/0001-74
Informações sobre os Contratos

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Ano do
Identificação
Área Natureza
Contrato
do Contrato

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Nível de Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados
F

Início

Fim

1/7/2011

30/6/2015

P

M
C

P

Sit.

S
C P C

2011

V

O

021/2011

12.066.015/0009-99

2013

L

O

068/2013

05.703.030/0001-88 30/9/2013 29/10/2014 214 136

E

2014

L

O

043/2014

04.552.404/0001-49 30/10/2014 29/10/2015 320 139

A

Observações: LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: PROPLAG / Assessoria de Planejamento e Gestão

44 40

P

9.2.2

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

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: Universidade Federal de Lavras
UG/Gestão: 153032

CNPJ: 22.078.679/0001-74
Informações sobre os Contratos

Ano do
Identificação
Área Natureza
Contrato
do Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados
F
P

M
C

S

P

C
25

P C Sit.

2012

9

O

045/2012

04.552.404/0001-49 01/12/2012 30/11/2015 82 72 30

2012

3

O

046/2012

04.552.404/0001-49 01/12/2012 30/11/2015

2012

11

O

047/2012

04.552.404/0001-49 01/12/2012 30/11/2015 103 72 243 178

P

2012

2

O

048/2012

04.552.404/0001-49 01/12/2012 30/11/2015

P

P
11 9

20

14

P

Observações:
6.
Reprografia;
7.
Telecomunicações;
8.
Manutenção de bens móvies
9.
Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores
Aprendizes
12. Outras
Fonte: PROPLAG / Assessoria de Planejamento e Gestão
LEGENDA
Área:
1.
Segurança;
2.
Transportes;
3.
Informática;
4.
Copeiragem;
5.
Recepção;

9.2.3

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)
Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato;
(C) Efetivamente contratada.

Análise Crítica dos Itens 7.2.1 e 7.2.2

O número de funcionários terceirizados tem permanecido nos mesmos patamares nos
últimos anos. No entanto, ao analisar esse número comparativamente com a evolução do número de
alunos e professores da UFLA, aqueles diminuíram sua proporção. Neste contexto, cabe ressaltar
que os ingressos recentes de servidores ao quadro permanente da UFLA ainda não foram suficientes
para fazer frente à demanda da Instituição, o que a obriga a manter o quantitativo de funcionários
ora apresentados.
9.2.4

Contratação de Estagiários

Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de Estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Despesa no exercício
(em R$ 1,00)
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
89.106,59
1. Nível superior
4
6
10
5
1.1 Área Fim
0
0
0
0
1.2 Área Meio
4
6
10
5
0
0
0
0
2. Nível Médio
2.1 Área Fim
0
0
0
0
2.2 Área Meio
0
0
0
0
89.106,59
3. Total (1+2)
4
6
10
5
Obs.: Considerados somente os Estágios Não Obrigatórios Remunerados, conforme disposto na Lei nº 11.788/2008, na
Orientação Normativa nº 7/2008/SRH/MPOG e Resolução nº 180/2009/CEPE/UFLA.
Nível de escolaridade

Como se pode perceber observando-se o quadro A.7.2.4., a UFLA se utiliza muito
parcimoniosamente da mão de obra de estagiários. Apesar da grande falta de pessoal na área
técnica-administrativa, o estágio tem sido utilizado na instituição para seus fins precípuos, que são
todos voltados para a experiência profissional do futuro graduando. A UFLA não depende, de forma
alguma, da mão-de-obra de estagiários.

10

Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário

10.1

Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada

A UFLA trabalha com o modelo híbrido de frota de veículos, no qual ficam disponíveis
veículos próprios e de terceiros, com mais de uma forma de terceirização, sendo:
 Veículos pesados próprios;
 Veículos pesados contratados de terceiros por valor hora máquina;
 Máquinas agrícolas próprias;
 Veículos de transporte coletivo próprios;
 Veículos de transporte coletivo contratados de terceiros por diárias e quilômetro rodado;
 Motos próprias;
 Veículos de transporte individual, utilitários e de passeio, próprios;
 Veículos de transporte individual, utilitários e de passeio, contratados de terceiros por
locação mensal;
 Veículos de transporte individual de passeio, contratados de terceiros por locação diária.
Quando mais de uma opção está disponível, a UFLA opta pela opção mais econômica. A
seguir, são dados mais detalhes sobre a frota de veículos da UFLA.
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;
A gestão e o uso da frota de veículos da UFLA são regulamentados pelos seguintes instrumentos:
 Instrução Normativa nº 3 de 15 de Maio de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
 Portaria Proplag nº 67 de 22 de outubro de 2013, da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão
da UFLA,
 Portaria Proplag nº 61 de 01 de agosto de 2014, da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão
da UFLA;
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ
Os veículos que compõe a frota da UFLA são de suma importância para a Universidade na
medida em que são utilizados no atendimento às aulas práticas e visitas técnicas, bem como para
conduzir os membros da comunidade acadêmica na realização de viagens que tenham objetivos
institucionais, visando atender as atividades fins da Universidade: ensino, pesquisa e extensão.
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por
grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos
de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua
totalização por grupo e geral.
Em se tratando da frota de veículos próprios, a UFLA possui hoje 107 (cento e sete)
veículos, categorizados como:
 (nove) veículos pesados utilizados para manutenção do campus;
 33 (trinta e três) máquinas agrícolas e de terraplanagem para a manutenção das áreas
experimentais de plantio que possuem finalidade de ensino, pesquisa e extensão e para
auxílio de obras no campus;
 14 (catorze) veículos de transporte coletivo utilizados para o transporte de pessoas dentro do
campus, propiciando a circulação interna, e também para o transporte de discentes para
aulas práticas e para viagens institucionais de cunho acadêmico;

 13 (treze) motos utilizadas pela vigilância do campus para realização de rondas diárias e
pela equipe de manutenção, dada a extensão territorial da Instituição;
 18 (dezoito) veículos utilitários utilizados pelas equipes de manutenção do campus e em
viagens institucionais;
 20 (vinte) veículos de passeio para uso comum da Universidade, essencial para atividades de
ensino, pesquisa e extensão que envolvem colaboração com outras universidades.
A frota própria é complementada por veículos locados à disposição integral da universidade
e contratos de locação de veículos individuais e coletivos por diárias e quilômetro rodados,
além de contratos de locação de máquinas de terraplanagem para a preparação de terrenos
para obras no campus.
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação
contida na letra “c” supra
A frota da UFLA roda anualmente cerca de 1.600.000 Km, sendo 60% disto para os veículos
de passeio, utilizados em viagens.
e) Idade média da frota, por grupo de veículos;
Em 2014 a UFLA renovou parte da sua frota, o que fez diminuir a idade média de veículos
de algumas categorias. Atualmente temos:
 Veículos pesados: 15,2 anos.
 Máquinas agrícolas: 7,5 anos.
 Veículos de transporte coletivo: 8,3 anos.
 Motos: 4,3 anos.
 Veículos utilitários: 8,6 anos.
 Veículos de transporte individual: 6,8 anos.
f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela
administração da frota, entre outros)
O ano de 2014 foi atípico nos custos de manutenção de frota. A administração UFLA fez
esforço na revisão de todos os contratos de manutenção, o que ocasionou meses sem contrato e por
consequência menos gastos. As manutenções que foram postergadas em 2014 serão realizadas em
2015. Abaixo são listados os custos de manutenção de veículos em 2014:
EMPRESA
Mecânica e Auto Peças Botelho Ltda.
José Antônio de Souza
By Moto Lavras Veículos e Peças Ltda.
Álvaro Moscardini Ávila
G&D Ar Condicionado Peças e Acessórios Automotivos Ltda.
Total

VALOR EMPENHADO 2014
R$ 129.647,04
R$ 30.456,91
R$ 115.242,70
R$ 39.118,00
R$ 10.440,00
R$ 324.904,65

g) Plano de substituição da frota;
O plano de substituição da frota é baseado no custo de manutenção por quilômetro
rodado de cada veículo. Em 2012, a Diretoria de Transportes e Máquinas apresentou relatório dos
custos e a proposta de substituição de frota para os três anos seguintes. Já em 2012 foram
substituídos os veículos de viagens, já com cinco anos de uso, quilometragem muito elevada e alto
custo de manutenção, um caminhão de altíssima idade e um trator. Em 2013, foram substituídos 2
veículos de transporte coletivo, 1 máquina pesada e dois tratores agrícolas. Em 2014 foram
adquiridas 11 motocicletas para a renovação desta categoria, além de um ônibus articulado para o
transporte coletivo interno do campus. Dessa forma, a UFLA busca sempre uma maior eficiência na
gestão da sua frota.

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;
A escolha da aquisição de veículos ou locação é feita utilizando o princípio da
economicidade. Para veículos leves, de rolagem preferencialmente em estradas, opta-se pela
aquisição, devido aos baixos custos de manutenção e ao alto custo de locação de veículos equipados
com dispositivos de segurança adequados. No caso de veículos leves que circulam diariamente no
campus, opta-se ora pela aquisição, ora pela locação, sendo a locação preferida para veículos da
equipe de manutenção, com alta rodagem de pequenas distâncias, o que aumenta o custo de
manutenção. Quando se tratam de veículos pesados, a opção pela aquisição ou locação leva em
consideração a finalidade do bem. A UFLA possui um campus universitário com grande extensão e
com desníveis consideráveis de terreno, o que exige uma utilização constante de máquinas para
terraplanagem e limpeza de terrenos. Para os veículos pesados destinados a este fim, opta-se pela
aquisição, visto que o trabalho é constante e o veículo próprio se torna mais econômico que as horas
de locação. Para as atividades de terraplanagem e outras movimentações de terra para novas
construções, opta-se pela locação, por tratarem-se de atividades eventuais.
i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e
econômica do serviço de transporte.
A Diretoria de Transportes e Máquinas - DTM - da UFLA está vinculada à Superintendência
de Gestão, da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão – Proplag. A DTM é responsável por todas as
ações de gestão da frota, prestação de contas e emissão de relatórios à Superintendência de Gestão.
A Superintendência de Gestão também autoriza todas as requisições de transporte para fora da sede,
e faz o acompanhamento de todas as despesas realizadas nos contratos de manutenção e
fornecimento de combustível. A Superintendência de Gestão ouve a comunidade sobre a qualidade
do serviço oferecido e ainda recebe comunicações anônimas registradas por intermédio da
Ouvidoria da UFLA. A Prefeitura Universitária, também ligada à Superintendência de Gestão,
ainda faz o papel de controladoria, acompanhando o uso de veículos pesados. As comissões de
fiscalização dos contratos de manutenção de veículos sempre tem como membro um dos servidores
da Assessoria Proplag. Dessa forma, garantimos um serviço de qualidade e de maneira econômica.

Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros
a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços
de transporte;
A Superintendência de Gestão e a Diretoria de Transportes e Máquinas realizaram estudo
técnico em 2013 e estimou em R$1,62 o custo do quilômetro rodado, considerando manutenção,
motorista, combustível e depreciação dos veículos oficiais. O custo aproximado do motorista é
R$0,42/Km e o de combustível é R$0,30/Km. Para os serviços de manutenção do câmpus, e viagens
a campo para fins de pesquisa e extensão, é interessante que os veículos sejam conduzidos por
servidores não ocupantes do cargo de motorista, reduzindo o custo de motorista. A partir de
1.500Km rodados por mês, o custo somente de manutenção e depreciação (R$0,90) chega a
R$1.350,00. A partir de 2.000Km, esse custo passa de R$1.800,00. O valor da locação de veículos
de passeio obtido pela UFLA era de R$1.312,00, e para utilitários é R$1.738,94, ambos para uma
franquia de 3.000Km. Dessa forma, a UFLA optou por terceirizar a frota de manutenção do câmpus
para todo veículo cuja utilização seja superior 2.000Km por mês. Em 2014 as licitações realizadas
ainda reduziram os custos da locação. O valor da locação de veículos de passeio obtido pela UFLA
em 2014 foi de R$1.238,00 para uma franquia de 3.000Km e R$1.680,00 para uma franquia de
6.000Km. Para utilitários o valor obtido foi R$1.709,50 para uma franquia de 3.000Km. Enquanto
os custos de manutenção subiram com a inflação e os custos de locação caíram, continua válido o
estudo técnico de 2013.

b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte;
 Veículos de passeio (franquias de 3000Km e 6000Km): Sim Aluguel de Carros Ltda., CNPJ
04.224.120/0001-23
 Veículos utilitários (até 08/2014): Mendes Veículos Ltda. ME, CNPJ 10.264.357/0001-30
 Veículos utilitários (a partir de 09/2014): Localiza Rent a Car SA, CNPJ 16.670.085/000155
c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor
contratado e valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do
Relatório de Gestão
 Pregão Eletrônico SRP 2/2013. Ata de Registro de Preços com vigência de 06/05/2013 a
05/05/2014.
Item 1 – Veículos de Passeio: Valor total da Ata de R$314.880,00, relativo a 240
mensalidades. Valor contratado de 80 mensalidades em 2014, totalizando
R$104.960,00.
Item 2 – Veículos Utilitários: Valor total da Ata de R$208.672,80, relativo a 120
mensalidades. Valor contratado de 48 mensalidades em 2014, totalizando
R$83.469,12.
 Pregão Eletrônico SRP 23/2014. Ata de Registro de Preços com vigência de 06/05/2013 a
05/05/2014.
Item 1 – Veículos de Passeio franquia 3000Km: Valor total da Ata de R$237.696,00,
relativo a 192 mensalidades. Valor contratado de 64 mensalidades em 2014,
totalizando R$79.232,00.
Item 2 – Veículos Utilitários: Valor total da Ata de R$205.140,00, relativo a 120
mensalidades. Valor contratado de 24 mensalidades em 2014, totalizando
R$41.028,00.
Item 3 – Veículos de Passeio franquia 6000Km: Valor total da Ata de R$40.320,00,
relativo a 24 mensalidades. Valor contratado de 8 mensalidades em 2014, totalizando
R$13.440,00.
d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;
Mesma legislação da frota própria.
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;
Mesma importância da frota própria
f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a
classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação,
veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e
geral;
 6 (seis) veículos utilitários utilizados pelas equipes de manutenção do campus e em
atividades experimentais de campo;
 20 (vinte) veículos de passeio utilizados pelas equipes da vigilância patrimonial,
manutenção do campus e também para atividades de ensino, pesquisa e extensão nos
arredores da universidade.
Contratos.
g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação
referida no atendimento da letra “f” supra;
Os veículos locados rodam quantidades muito próximas às franquias contratadas, ou seja,
3000Km ou 6000Km, por mês. Por ano, temos:

 Veículos de transporte institucional (passeio): 360.000Km.
 Veículos de transporte institucional (utilitário): 180.000Km.
h) Idade média anual, por grupo de veículos;
Todos os veículos são de idade inferior a 2 anos, sendo os atuais veículos utilitários 0Km, já
que foi substituída a empresa prestadora do serviço.
i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela
administração da frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no
contrato firmado;
Todos os custos de manutenção estão incluídos no contrato de locação.
j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de
transporte de forma eficiente e de acordo com a legislação vigente.
Os veículos são controlados pela Diretoria de Transportes e Máquinas, sob supervisão da
Superintendência de Gestão. Cada veículo é alocado a um servidor que assume todas as
responsabilidades pelo uso somente em exercício da profissão.

10.2
10.2.1

Gestão do Patrimônio Imobiliário
Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

Quadro A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2014
EXERCÍCIO 2013
05
05
04
04
01
01

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
UF Minas Gerais
Lavras-MG
Ijaci-MG
BRASIL

UF “n”
município 1
município 2
município “n”
Subtotal Brasil
05
PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
EXTERIOR
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
Subtotal Exterior
00
Total (Brasil + Exterior)
05
Fonte: Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de uso especial da União- SPIUnet, em 13/01/2015.

10.2.2

05

00
05

Imóveis Sob a Responsabilidade da UF, Exceto Imóvel Funcional

Quadro A.8.2.2.1 – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel
Funcional
Valor do Imóvel

UG

RIP

Regime

153032

4763.00007.500-5

153032
153032
153032
153032

4763.00009.500-6
4763.00025.500-3
4763-00033.500-7
4607.00001.500-5

03
13, 20
e 21
21
03
21

Estado de
Conservação
05
04
03
03
03

Valor
Histórico
354.684,46
23.970.361,53
170.0000,00
3.000,00
4.240.581,79

Data da
Avaliação
21/03/2014
18/08/2014
04/02/2014
29/01/2014
30/01/2014

Valor
Reavaliado
2.112.667,20
98.910.565,96
3.333.900,92
16.745,04
6.101.873,59

Total
Fonte: Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de uso especial da União- SPIUnet, em 13/01/2015.

Despesa no
Exercício
Com
Com
Refor- Manutenmas
ção

Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ
Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP
Endereço
CPF
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização
da Cessão

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

RIP
Endereço
CPF
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização
da Cessão

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00018.500-5
Universidade Federal de Lavras – PN 01
323.879.206-78
Evaldo Elias dos Santos
Servidor público
Licitação
Público/Residencial
De 23/03/2006 a 31/03/2015
Terreno plano, retangular, medindo 503,08 m² com casa de quatro
quartos, sala, cozinha, copa, banheiro e varanda, totalizando 125,00
m² de área construída.
R$ 106,15 mensais
Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00016.500-4
Universidade Federal de Lavras – PN 04
286.646.396-04
João Gonçalves Mizael
Servidor público
Licitação
Público/Residencial
De 23/03/1990 a 31/03/2015
Terreno plano, retangular, medindo 340,01 m² com casa de dois
quartos, sala, cozinha, copa, banheiro e varanda, totalizando 127,42
m² de área construída.
R$ 106,15 mensais

Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP
Endereço
CPF
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do
espaço cedido

Caracterização
da Cessão

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil
dos Valores ou
Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

RIP
Endereço
CPF
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do
espaço cedido

Caracterização
da Cessão

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil
dos Valores ou
Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00017.500-0
Universidade Federal de Lavras – PN 05
214.527.416-20
Hélio Rodrigues
Servidor público
Licitação
Público/Residencial
De 15/05/1995 a 31/03/2015
Terreno plano, retangular, medindo 457,97 m² com casa de três
quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, varanda e garagem, totalizando
133,00 m² de área construída.
R$ 100,25 mensais

Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias.

Na manutenção das atividades fins da Universidade
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que foi
gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são de
responsabilidade do cessionário.

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00014.500-3
Universidade Federal de Lavras – PN 08
285.627.126-04
José de Oliveira
Servidor público
Licitação
Público/Residencial
De 24/11/1995 a 31/03/2015
Terreno plano, retangular, medindo 513,48 m² com casa de três
quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, varanda e garagem, totalizando
188,00 m² de área construída.
R$ 106,15 mensais

Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias.

Na manutenção das atividades fins da Universidade
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que foi
gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são de
responsabilidade do cessionário.

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP
Endereço
CPF
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização
da Cessão

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

RIP
Endereço
CPF
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização
da Cessão

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00015.500-9
Universidade Federal de Lavras – PN 09
312.737.696-00
Jorge Correia
Servidor público
Licitação
Público/Residencial
De 27/04/1994 a 31/03/2015
Terreno plano, retangular, medindo 270,62 m² com casa de três
quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, varanda e garagem,
totalizando 167,34 m² de área construída.
R$ 112,06 mensais

Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00010.500-1
Universidade Federal de Lavras – PN 10
818.129.736-91
Zamir Roberto de Carvalho Júnior
Servidor público
Licitação
Público/Residencial
De 18/10/2014 a 18/10/2015
Terreno plano, retangular, medindo 232,46 m² com casa de três
quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, varanda e garagem,
totalizando 124,17 m² de área construída.
R$ 101,73 mensais

Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP
Endereço
CPF
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido
Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do
espaço cedido
Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil
dos Valores ou
Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00041.500-0
Universidade Federal de Lavras – PN 14
758.049.726-34
Valdir Pereira de Carvalho
Servidor público
Licitação
Público/Residencial
De 23/03/2006 a 31/03/2015
Casa com um quarto, sala conjugada com a cozinha e banheiro,
totalizando 40,00 m² de área construída.
R$ 82,57 mensais

Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00042.500-6
Universidade Federal de Lavras – Antena
02.558.074/0002-54
Vivo participações S.A.
Telecomunicações
Não há critério de seleção, considerando que o espaço está disponível
para todas as empresas do mesmo ramo. Sendo que somente a Vivo
manifestou interesse até o momento.
Amplitude dos serviços de comunicação de voz no âmbito da UFLA.
25/02/2014 a 24/02/2015
Área próxima à Cantina Central cedida para instalação de uma antena
de celular sobre uma caixa d’água de 50.000 mil litros.
R$ 7.553,54 mensais

Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.

Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que foi
gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são de
responsabilidade do cessionário.

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço
Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização
da Cessão

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço
Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização
da Cessão

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00043.500-1
Universidade Federal de Lavras – Santos e Pereira (Cantina)
09.147.880/0001-06
Santos e Pereira Ltda.
Restaurantes e similares
Convite 003/2007
Comercial
De 08/01/2015 a 08/07/2015
Área de vendas e exposição de produtos, copa, dois depósitos e
restaurante, totalizando 218,57 m² de área construída em um
terreno de 324,74 m².
R$ 1.429,81 mensais
Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00044.500-7
Universidade Federal de Lavras – Trailer (próximo ao DBI)
07.718.006/0001-48
Camilais Comercio & Representação Ltda.
Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Convite 003/2007, item 4.
Comercial
De 19/09/2014 a 19/09/2015.
Área de exposição de produtos e atendimento, depósito e lavabo,
totalizando 46,41 m² de área construída em um terreno de 109,98
m².
R$ 368,30 mensais
Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o
que foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e
limpeza são de responsabilidade do cessionário.

Caracterização
do imóvel
Objeto de
Cessão
Identificação
do
Cessionário

RIP

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00045.500-2
Universidade Federal de Lavras – FAEPE

Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço
Cedido
Prazo da Cessão

19.084.599/001-17
Fundação de Apoio Ao Ensino Pesquisa e Extensão
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Inexigibilidade de acordo com art.25, caput da Lei nº 8.666/93.
Misto
De 21/12/1998 a 30/06/2015.
Imóvel com 979,51 m² de área construída, sendo: Térreo - hall,
recepção, sala de editoração, revisão de texto, almoxarifado, dois
banheiros masculinos, dois banheiros femininos, sala de
expediente, copa, arquivo, licitação e importação, arquivo, três
salas de projetos, sala de arquivo, sala de computadores e depósito.
Pavimento superior - diretoria, vice-diretoria, copa da diretoria,
banheiro da diretoria, presidência CD, projetos, sala dos conselhos,
sala de envio de materiais sala de impressora, assessoria jurídica,
dois banheiros masculinos chefia, CPD, gerente contábil,
faturamento, banheiro feminino, cursos de extensão, duas salas
para o setor financeiro e secretaria.

Caracterização do espaço
cedido
Caracterização
da Cessão

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

R$ 1.989,02 mensais
Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Caracterização
do imóvel
Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00048.500-9
Universidade Federal de Lavras – Trailer (próximo ao DMV)

Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço
Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido

Caracterização
da Cessão

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Caracterização

RIP

07.718.006./001/48
Camilais Comercio & Representação Ltda.
Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Convite 003/2007, item 2.
Comercial
De 25/09/2014 a 25/09/2015.
Área de exposição de produtos e atendimento, depósito e
lavabo, totalizando 46,41 m² de área construída em um terreno
de 109,98 m².
R$ 368,30 mensais
Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o
que foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e
limpeza são de responsabilidade do cessionário.

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00049.500-4

do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido
Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização da
Cessão

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Universidade Federal de Lavras – Agência dos Correios
34.028.316/0015-09
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Atividades do Correio Nacional
Inexigibilidade de licitação 19/2010.
Comercial
De 01/10/2010 a 30/09/2017.
Uma sala para atendimento ao público com 22,70m².
R$ 69,35 mensais

Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00050.500-0
Universidade Federal de Lavras – Laboratório Santa Cecília
22.077.499/0001-78
Laboratório Santa Cecília Ltda.
Laboratórios clínicos
Concorrência 001/2013.
Comercial
De 21/10/2014 a 20/10/2015.
Recepção, sala administrativa, montagem de material, bioquímica,
coleta, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro para os
funcionários, CME, copa e depósito, totalizando 84,63 m² de área
construída em um terreno de 179,72 m².
R$ 5.000,00 mensais

Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão

RIP
Endereço
CNPJ

Identificação do
Cessionário

Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do
espaço cedido

Caracterização
da Cessão

Caracterização
do imóvel
Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

RIP

Inexigibilidade de licitação 024/2010.
Comercial
De 25/05/2012 a 30/11/2026.
Sala de administração, sala de fiscalização de insumos e derivados,
depósito, banheiro masculino e feminino, unidade de tecnologia de
carne, leite e derivados, unidade técnica de fiscalização agrícola, sala
chefia e copa, totalizando 434,01 m² de área construída em um terreno
de 599,87 m².
R$ 240.120,00 / total contrato.

Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que foi
gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são de
responsabilidade do cessionário.

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00052.500-0
Universidade Federal de Lavras – Copyuai

Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização
da Cessão

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00051.500-5
Universidade Federal de Lavras – Unidade Téc. Regional de
Agricultura.
00.396.895/0026-83
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento/MG.
Administração pública em geral

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

05.691.235/0001-90
Copyuai Locação de Equipamentos Ltda. - EPP
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Convite 001/2008.
Comercial
De 30/09/2014 a 30/09/2015.
Área recepção, escritório de atendimento, dois depósitos,
administração, copa, DML e banheiro, totalizando 195,44 m² de área
construída.
R$ 7.586,71mensais

Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão

RIP
Endereço
CNPJ

Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão

Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido
Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

RIP
Endereço
CNPJ

Identificação do
Cessionário

Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço
Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização
da Cessão

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00053.500-6
Universidade Federal de Lavras – COOPEUFLA
03.627.284/001-39
Cooperativa de Trabalho dos Servidores da UFLA Ltda.
COOPEUFLA
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e
pecuárias
Inexigibilidade de acordo com art.25, caput da Lei nº 8.666/93.
Comercial
De 30/09/2014 a 30/09/2015.
Sala geral, copa, depósito e banheiro, totalizando 125,24 m² de área
construída em um terreno de 229,68 m².
R$ 403,81 mensais

Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o que
foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e limpeza são
de responsabilidade do cessionário.

4763.00009.500-6 – RIP Utilização: 4763.00054.500-1
Universidade Federal de Lavras – Emater
19.198.118/0001-02
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais - EMATER-MG
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e
pecuárias.
Inexigibilidade de acordo com art.25, caput da Lei nº 8.666/93.
Comercial
De 30/12/2001 a 30/06/2015.
Recepção, copa, banheiro feminino, banheiro masculino e onze
salas de escritório/atendimento, totalizando 342,00 m² de área
construída em um terreno de 429,87 m².
R$ 1.071,74 mensais
Recolhe por GRU simples – Rendas próprias.
Na manutenção das atividades fins da Universidade.
O imóvel possui medidor de água e energia elétrica, cobra-se o
que foi gasto. Já os gastos com conservação, manutenção e
limpeza são de responsabilidade do cessionário.

10.2.3

Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ – Não se Aplica

10.2.4

Análise Crítica:

A Universidade Federal de Lavras-UFLA conta com um setor específico para a gestão
patrimonial, que está passando por uma grande reestruturação organizacional, unindo-se ao Setor de
Material para tornar-se uma Diretoria de Materiais e Patrimônio. Pretende-se com essa ação
otimizar a força de trabalho dos setores e sanar as possíveis deficiências na gestão de materiais e
patrimônio da Universidade.
Os bens imóveis mencionados nos quadros 8.2.1, 8.2.2.1 e 8.2.2.2 encontram-se escriturados
em nome da Universidade Federal de Lavras e devidamente cadastrados no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet, com seus respectivos códigos de
Registros Imobiliário Patrimonial – RIP, sendo quatro imóveis localizados na cidade de Lavras-MG
e um na cidade de Ijaci-MG, compostos por vários prédios cadastrados nos seus respectivos RIPs
Utilização.
No exercício de 2014 foi realizado um levantamento de todos os bens imóveis da
Universidade, seus valores foram reavaliados utilizando-se planilhas avaliativas e seus registros
foram atualizados no SPIUnet conforme orientações da Secretaria de Patrimônio da União-MG.
10.3

Bens Imóveis Locados de Terceiros – Não se Aplica
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

a) Relação dos Sistemas e a função de cada um deles
Considerando os eixos Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, a Universidade utiliza
uma série de sistemas de informação. Dentre eles, o SIGUFLA, que atende a processos de Ensino
de Graduação (Presencial e a Distância) e Extensão, e a família de sistemas SIG-UFRN (SIPAC,
SIGRH e SIGAA), desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que
atende a processos da administração, de pessoal, de pesquisa e ensino de pós-graduação. O
SIGUFLA é desenvolvido e mantido por equipe interna e os SIG-UFRN estão em implantação com
o apoio da empresa terceirizada SIG-SOFTWARE (Contrato de Prestação de Serviços n°
026/2013). Mais especificamente, esses sistemas de informação possuem as seguintes
funcionalidades:
 SIGUFLA: é utilizado por docentes, discentes e técnicos administrativos e oferece
operações, por exemplo, para a gestão de: Processos Seletivos (Vestibular, SISU, PAS,
Transferência Interna e Externa, e Obtenção de Novo Título); Cursos; Disciplinas; Ementas;
Matrizes Curriculares e Calendário Acadêmico; Gestão de Matrícula; Renovação de
Matrícula; Registro de Diplomas; Gestão de Oferta de Disciplinas; Atividade Acadêmica
Internacional; Gestão de Programas e Projetos de Extensão e seus bolsistas; Gestão de
Eventos e emissão de certificados; Programa de Bolsas Institucionais; Controle de Acesso
aos Alojamentos Estudantis; Geração de Relatórios, Históricos e Atestados. O SIGUFLA
oferece, portanto, um conjunto extenso de funcionalidades para a gestão de cursos e da vida
acadêmica de alunos de graduação.
 SIPAC: oferece operações para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças,
patrimônio e contratos, sendo, portanto, atuante nas atividades meio desta instituição. O
sistema SIPAC integra a área administrativa desde a requisição (material, prestação de
serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens, hospedagem, material informacional,
manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento distribuído internamente. No
SIPAC, cada unidade administrativa possui seu orçamento e a autorização de qualquer
despesa, por unidade, deverá ocorrer, previamente, neste sistema, antes mesmo de ser
executada no SIAFI. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e
gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das
atas de registros de preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção do campus,
faturas, bolsas e pagamento de bolsas, abastecimento e gastos com veículos, memorandos
eletrônicos, tramitação de processos dentre outras funcionalidades.
 SIGRH: informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração
de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de
trabalho, controle de frequência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e
requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, dentre outros. A maioria das
operações possui algum nível de interação com o sistema SIAPE (sistema de âmbito
nacional), enquanto outras são somente de âmbito interno.
 SIGAA: informatiza procedimentos da área acadêmica com módulos para: graduação, pósgraduação (stricto e lato sensu), submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa,
submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino
(monitoria e inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes,
atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma
Virtual. Da mesma maneira do SIPAC, disponibiliza portais específicos para: reitoria,
professores, alunos, tutores de ensino a distância, coordenações lato-sensu, stricto-sensu e de
graduação e comissões de avaliação (institucional e docente).
 O SIGAA possui algumas funcionalidades também presentes no SIGUFLA. Futuramente, o
SIGUFLA poderá ser substituído pelo SIGAA. Essa substituição depende do cronograma de
implantação dos sistemas e seus módulos e da adaptação do SIGAA para atender aos
processos e às necessidades da UFLA.

b) Novos sistemas ou funcionalidades:
 1 - Sistema de controle de acesso;
Justificativa - A UFLA possui 160 locais de aula no campus e 40 em construção, e para o
controle destes locais é necessário que os funcionários do CVP (vigilantes) antes do início
das aulas, por volta de 5:00 horas realizem sua abertura, e estes por sua vez fiquem abertas
até as 23:00 horas, quando são fechados pelos vigilantes do CVP. Além do custo
operacional e desvio de função da equipe de vigilantes, a necessidade de uma solução de
controle de acesso aos locais de aula se faz também pelo controle patrimonial, pois estes
ficam abertos praticamente 18 horas do dia. Em todas os locais de aula existem equipamento
multimídia e computador, e para seu uso é necessário que o docente se desloque até a DADP
para pegar e entregar a chave do armário. Com o acesso biométrico o docente será
responsável pela abertura e fechamento da sala de aula durante o seu uso. Em análise para
escolha da melhor tecnologia;
 2- Sistema de wireless;
Justificativa - Os atuais equipamentos utilizados na distribuição de internet sem fio não
suportam uma grande quantidade de usuários, tornando o sinal instável e a navegação na
internet lenta. Os novos equipamentos fazem parte de uma solução robusta capaz de atender
as necessidades dos usuários da rede sem fio da UFLA. Aquisição solicitada ao setor de
compras da Universidade Federal de Lavras;
 3 - Expansão do sistema de vídeo vigilância;
Justificativa - Os novos equipamentos serão alocados nos prédios, anexos e avenidas
construídas após a implementação do atual projeto de vídeo segurança, bem como nos locais
requisitados pela comunidade universitária que ainda não são atendidos pelo sistema atual.
Como estes locais não estavam previstos no projeto inicial estão desprovidos de câmeras de
segurança, aumentando assim a vulnerabilidade do campus universitário. Aquisição
solicitada ao setor de compras da Universidade Federal de Lavras
 4 - Sistema de RFID
Justificativa - Controlar a movimentação de bens patrimoniados através de etiquetas com
tecnologia RFID rastreáveis. Projeto em elaboração.
 5 - Sistema de balanceamento de carga entre servidores e segurança
Justificativa - O número de usuários dos sistemas de informação da UFLA vem crescendo,
contando, em 2014, com mais de 10mil usuários. Portanto, é necessário manter os serviços
disponíveis e funcionando adequadamente para atender às necessidades dos usuários.
Balanceamento de carga é uma técnica para distribuir a carga de trabalho uniformemente,
por exemplo, entre dois ou mais computadores, a fim de otimizar a utilização de recursos,
maximizar o desempenho, minimizar o tempo de resposta e evitar sobrecarga. Foram
realizadas duas provas de conceito, o projeto foi elaborado e enviado para o setor de
compras.

Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014
Fornecedores
Nº do
Contrato
006/2013

004/2013

013/2015

047/2011

046/2012

Objeto

Vigência

Custo
CNPJ

Contratação de empresa qualificada com vistas ao
licenciamento e prestação de serviços técnicos de
Tecnologia da Informação visando atender as
demandas referentes a implantação dos Sistemas
Integrados de gestão (SIG) na Universidade
Federal de Lavras
Prestação de serviços de manutenção e suporte
técnico, em caráter preventivo e corretivo, do
Sistema de Controle de Acesso de Usuários
(Catracas e Fecho Eletrônico) da Universidade
Federal de Lavras
Prestação de serviço de Telefonia Fixa Comutada
(STFC), na modalidade local, e para ligações
originadas de telefone fixo para telefone fixo, fixo
para móvel, móvel para móvel e móvel para fixo
nas modalidades Longa Distância Nacional (LDN)
e Longa Distância Internacional (LDI) para
Universidade Federal de Lavras
Prestação de serviços de manutenção da Central
Telefônica da Universidade Federal de Lavras

Fornecimento de mão de obra especializada para
executar os serviços continuados de apoio e
manutenção, incluindo o desenvolvimento e
manutenção de programas computacionais
pertencentes à Universidade

Valores

Denominação

8/03/2015
prorrogável por
mais 60 meses

30.406.686/0001-67

Sig Software e Consultoria em
Tecnologia da informação
LTDA

28/07/2014
prorrogado
para
28/07/2015

04.672.602/0001- 46

Lucimar Monteiro Reis - EPP

25/03/2013
prorrogado
para
25/03/2014 e
posteriormente
para 25/03/201
5
06/12/2012
prorrogado 3
vezes para
06/12/2013,
06/12/2014 e
06/12/2015
30/11/2013
prorrogado até
30/11/2014 e
novamente até
30/12/2015.

33.000.118/0001-79

Telemar Norte Leste S/A

26.299.693/0001-59

TELEALPHA COMERCIAL
LTDA

04.552404/0001-49

Adcon
Administração
Conservação Ltda

Desembolsados
2014

e

R$3.746.332,92

R$747.845,00

R$76.000,00

R$37.999,92

R$1.179.894,78

R$259.531,00

R$139.259,76

R$34.500,00

R$585.029,28

R$482.945,63
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GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental
Avaliação
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis
Sim

Não

1.

Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?

X

2.

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a
associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?

X

3.

As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no
Decreto nº 7.746/2012?

X

4.

A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto
7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.

X

5.

A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de
novembro de 2012?

X

6.

O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os
tópicos nele estabelecidos?

X

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG
10/2012)?

X

7.

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.

8.

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados
semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados
medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

X

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.
Considerações Gerais

Os problemas ambientais sempre foram uma preocupação da administração da UFLA.
Ações isoladas eram realizadas e destas ações foi que surgiu a ideia, em 2008, de implantar um
Plano Ambiental para agregar estas ações isoladas, resolver os problemas atuais e prevenir
contra futuros problemas, sustentando o crescimento dos anos vindouros e colocando a UFLA
como uma universidade sustentável e ambientalmente correta. A iniciativa partiu da
administração da UFLA que, em 2010, criou a Diretoria de Meio Ambiente com a missão de
gerir este Plano Ambiental e planejar metas para o futuro.
O Plano Ambiental compreende ações como:
 Implantação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGRQ) que
recolhe, armazena, trata e dispõe adequadamente os resíduos químicos.
 Implantação da coleta seletiva em parceria com Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis de Lavras.
 Campanha “UFLA RECICLA” com incentivo à substituição dos copos descartáveis
por canecas. A ideia é reduzir ao máximo a geração de resíduos, além de despertar na
a conscientização e adoção de atitudes sustentáveis.
 Instalação de um digestor de tecidos que utiliza a técnica de hidrólise alcalina sob
temperatura e pressão elevadas, sendo esta tecnologia uma tendência mundial. Esta
técnica converte os tecidos de animais e os microorganismos em uma solução aquosa
estéril, que pode ser empregada como fertilizante líquido ou ser descartadas no
esgoto sanitário. Os subprodutos sólidos do processo como os constituintes minerais



















dos ossos e dentes, são manualmente fragmentáveis e podem ser empregados
também como fertilizantes ou na alimentação de monogástricos.
Instalação de sistema de exaustão (capelas e lavadores de gases) para todos os
laboratórios e substituição dos destiladores de água por osmose reversa.
A implantação de redes de esgotos e da estação de tratamento de esgoto. A estação
de tratamento de esgoto instalada utiliza reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge
Blanket Reactor) e FBS (filtros biológicos submersos), um dos sistemas mais
modernos e eficientes de tratamento de esgoto. O esgoto do restaurante universitário
recebeu cuidado especial com a instalação de caixa de gordura aerada, com sistema
automatizado de remoção por raspagem da escuma flotada. A gordura retirada é
enviada para o grupo de pesquisa de Biodiesel que estuda o aproveitamento desta
gordura para produção de biodiesel.
Construções ecologicamente corretas: salas de aula que levem em consideração
aspectos como maior iluminação natural, maior ventilação natural, coleta de águas
pluviais em cisternas para fins de irrigação; aproveitamento da água da chuva que
são direcionadas para abastecer lagoas artificiais evitando o escoamento superficial
das mesmas e promovendo um maior abastecimento do lençol freático e das áreas de
recarga.
Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e áreas de interesse ecológico.
Criação de uma brigada de incêndios, reconstrução de aceiros e roçada capim em
áreas detectadas como de maior risco de incêndio.
Troca e reestruturação de todo o sistema de energia elétrica da instituição, para dotála de condições necessárias para atender ao crescimento nos próximos 30 anos. O
Sistema é composto de: Instalação de Rede de Distribuição Protegida de Média
Tensão (novo posteamento, cabeamento, transformadores, iluminação, utilizando
rede compacta). Refazimento da rede de energia elétrica de cada departamento e
setor da UFLA que apresentar em estado inadequado. Instalação de medidores de
energia para que se possa descobrir onde há maiores consumos reais e não só
potenciais de tal maneira que se possa fazer uma gestão mais eficiente desse recurso,
inclusive para economia. Buscar mais eficiência no uso desse recurso, agregando
outras formas de energia como a eólica e a solar. No caso da solar, um sistema já está
em uso no alojamento estudantil e no novo Restaurante Universitário.
As ações do Plano Ambiental foram bem feitas, integradas e com projetos que se
complementavam. Alguns resultados alcançados:
Eliminação de copos plásticos.
Caracterização das Áreas de Preservação Permanente e de interesse ecológico.
Recomendações técnicas para a recomposição dos ecossistemas com modelos de
revegetação, adequados para diferentes condições atuais de cada área. Plantio de
70.000 mudas de árvores em uma área de 22 hectares.
Com a implantação da Brigada de Incêndios a UFLA passou a não ter mais
queimadas dentro da área de seu campus.
A purificação de água por meio de osmose reversa trouxe benefícios financeiros e
ambientais para a UFLA, uma vez que os antigos destiladores de água, para
produção de 1 L de água purificada, consumiam, em média, 2500 KW e 35L de
água. Com a utilização dos aparelhos de osmose reversa o consumo de energia é de
cerca de 80 vezes menor, e de água 20 vezes. Isso estimula a economia e a
preservação dos recursos naturais.
De 2009 a 2014 o Laboratório de Gestão de Resíduos Químicos recolheu em média
10 toneladas por ano de resíduos químicos. Com os solventes recuperados e os
reagentes vencidos foi montado um banco de reagentes que atende toda a
comunidade universitária diminuindo o custo econômico e ambiental da
universidade.

 O novo sistema elétrico contempla: em casos de manutenção ou interrupções, devido
às chaves presentes no sistema, os setores envolvidos serão restritos e os demais
serão atendidos por outro alimentador interno, causando o menor transtorno possível.
Isso não era possível: quando há alguma manutenção, boa parte do campus fica sem
energia elétrica. Uma cabine de medição nova, que atende a todas as normas vigentes
exigidas pela concessionária de energia, a CEMIG, com uma nova localização
evitando a perda de áreas nobres para o crescimento da universidade, devido à faixa
de passagem de um alimentador da CEMIG. A nova rede é mais amigável com os
animais e pássaros presentes no campus, tais como, micos, gambás, jacu, garças
entre outros. A alimentação dos setores será subterrânea, reduzindo o impacto
ambiental e desligamento acidentais mais comuns em redes aéreas.
Mais sobre o plano ambiental pode ser consultado em: www.ufla.br/ecouniversidade.
O projeto da UFLA tem apresentado reconhecimento de instituições que atuam em nível
estadual e nacional, tendo sido premiado no 17º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal,
promovido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e pela Escola Nacional
de Administração Pública (Enap). A UFLA também foi uma das agraciadas com o prêmio Gestão
Ambiental 2013, concedido pela ONG Zeladoria do Planeta.
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Atendimento de Demandas de Órgão de Controle

13.1

Tratamento de Deliberações exaradas em acórdão do TCU

Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
1
TC 019.699/2014-0
2684/2014 - Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UFLA

Código SIORG
244

Tipo

Comunicação Expedida
Ofício 1981/2014 - TCU/SECEX-MG
Código SIORG
244

Descrição da Deliberação
Determinar à Universidade Federal de Lavras que informe no Relatório de Gestão referente ao próximo exercício as providências adotadas nos termos do §5º do art. 106 da
Resolução - TCU nº 259/2014.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
UFLA
244
Síntese da Providência Adotada
O fato constante do presente processo encontra-se em apuração nesta UJ, por meio do Processo de Sindicância nº 23090.000294/2014-17.
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

Quadro 11.1.2 - Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício – Não se Aplica

13.2

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Quadro A.11.2.1 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

1

201300325

9

Comunicação Expedida

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG
Universidade Federal de Lavras

244

Descrição da Recomendação
Orientar formalmente o setor responsável pela elaboração de editais da Universidade Federal de Lavras a abster-se de utilizar, em futuros procedimentos licitatórios, critérios que
comprometam a objetividade da especificação do objeto, tais como "materiais de primeira qualidade" e "produtos de primeira linha", em observância ao disposto no inciso II do art.
3º da Lei nº 10.520/2002, bem como ao princípio do julgamento objetivo inscrito no caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244

Síntese da Providência Adotada
A recomendação foi atendida por meio do Memorando nº 073/GAB, de 3 de julho de 2013. Documentação comprobatória encaminhada à CGU/MG, por meio do Ofício nº
006/AUDIT/UFLA, de 5 de julho de 2013, Aviso de Recebimento - AR JG044934341BR, recebido pela CGU/MG em 8 de julho de 2013.
Síntese dos Resultados Obtidos

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

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa

Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

2

201300325

9

Comunicação Expedida

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG
Universidade Federal de Lavras

244

Descrição da Recomendação
Orientar formalmente o setor responsável pela elaboração de editais da Universidade Federal de Lavras sobre a necessidade de apresentação dos quantitativos e preços unitários nas
planilhas orçamentárias.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Universidade Federal de Lavras

Código SIORG
244

Síntese da Providência Adotada
A recomendação foi atendida por meio do Memorando nº 073/GAB, de 3 de julho de 2013. Documentação comprobatória encaminhada à CGU/MG, por meio do Ofício nº
006/AUDIT/UFLA, de 5 de julho de 2013, Aviso de Recebimento - AR JG044934341BR, recebido pela CGU/MG em 8 de julho de 2013.
Síntese dos Resultados Obtidos

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

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

3

201411585

1

Ofício 33817/2014/CGU-MG/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG
Universidade Federal de Lavras

244

Descrição da Recomendação
Incluir no procedimento de levantamento da matriz de riscos a adoção de critérios que permitam a seleção e priorização de ações de auditoria com base nos riscos identificados
durante as avaliações dos controles internos administrativos e/ou trabalhos já realizados pelo TCU, CGU e Auditoria Interna da UFLA, considerando as perspectivas de
probabilidade e impacto, bem como o planejamento dos trabalhos com base nos critérios de materialidade, relevância e risco para as diversas áreas da gestão e respectivos assuntos
passíveis de exames no exercício.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Auditoria Interna
Síntese da Providência Adotada
Inclusão dos critérios solicitados.
Síntese dos Resultados Obtidos

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

Código SIORG
244

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

4

201411585

2

Ofício 33817/2014/CGU-MG/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG
Universidade Federal de Lavras

244

Descrição da Recomendação
Criar e priorizar ação específica de auditoria objetivando a avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão e/ou avaliação dos indicadores instituídos pela
Universidade para aferir o desempenho da sua gestão na execução das ações orçamentárias selecionadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Auditoria Interna
Síntese da Providência Adotada
Inclusão da ação solicitada.
Síntese dos Resultados Obtidos

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

Código SIORG
244

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Universidade Federal de Lavras

244
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

5

201411585

3

Ofício 33817/2014/CGU-MG/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG
Universidade Federal de Lavras

244

Descrição da Recomendação
Incluir, no Paint/2015 e nos próximos, ação de auditoria específica objetivando a avaliação dos controles internos administrativos da Universidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Auditoria Interna
Síntese da Providência Adotada
Inclusão da ação solicitada.
Síntese dos Resultados Obtidos

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

Código SIORG
244

Quadro A.11.2.2 – Situação das Recomendações do OCI que Permanecem pendentes de
Atendimento no Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
1
224875
2.1.1.1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Providenciar o levantamento dos valores pagos indevidamente aos servidores de matrícula SIAPE nº 395271, 395884 e
395880 com fins de ressarcimento ao Erário, em conformidade com os direitos à ampla defesa e ao contraditório, bem
como com o artigo 46 da Lei nº 8.112/1990.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
Com relação ao ressarcimento ao erário, para as matrículas SIAPE 395884 e 395880 não há que se falar em devolução,
visto que ao se proceder aos cálculos conforme instruções do TCU e aplicando tão somente os reajustes lineares, estes
servidores terão majoração dos valores recebidos de decisão judicial e não decréscimo, ou seja, passarão a receber
valores superiores aos atualmente pagos.
Com relação à matrícula SIAPE 0395271, o valor de decisão judicial sofreu um decréscimo, sendo feita a notificação ao
referido servidor para que o mesmo apresentasse defesa. Esta universidade também encaminhou através do ofício nº
171/2011/GAB/UFLA, de 02/06/2011, solicitação de orientações à SRH/MP sobre os procedimentos a serem adotados
para alteração dos valores no SICAJ/SIAPE/SRH/MP. Através do ofício nº 286/2011/GAB/UFLA, de 29/09/2011,
reiteramos pedido de orientação.
Através do ofício nº 218/2012/PRGDP/UFLA, de 03/09/2012, comunicamos ao referido servidor que o valor de sua
decisão judicial será alterado conforme determinado no Acórdão 6965/2010, bem como será feito o levantamento dos
valores a serem ressarcidos para inclusão na ficha financeira referido servidor como desconto a título de ressarcimento
ao erário, em obediência ao item 1.5.5 do Acórdão 6965/2010/TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
2
224875
2.1.1.1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Recalcular e corrigir no SIAPE os valores relativos à incorporação de função, decorrente da vantagem do art. 3º do
Decreto-Lei nº 1.971/82, pagos na rubrica ''Decisão Judicial Transitada em Julgado'' a todos servidores beneficiários da
referida vantagem, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. O Tribunal de Contas da União esclarece,
em seus Acórdãos nº 2.784/2008 e 3.256/2008, ambos da 1ª Câmara, que: ''... os valores decorrentes de decisões
judiciais, quando expressamente imunes de absorção pelos aumentos salariais subsequentes, devem ser considerados,
desde o momento inicial em que devidos, como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeita
exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, sendo vedado o seu pagamento, de modo continuado, sob a
forma de percentual incidente sobre quaisquer das demais parcelas integrantes da remuneração dos beneficiários...''
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
Através dos ofícios nº 049/2011/GAB/UFLA, de 02/03/2011, nº 092/2011/GAB/UFLA, de 05/04/2011, nº
170/2011/GAB/UFLA, de 02/06/2011 esta universidade informou à SECEX que procedeu o recálculo dos valores de
decisão judicial, conforme determinado pelo Acórdão 6965/2010/TCU para as matrículas SIAPE 395271, 395884 e
395880. Informou ainda nos ofícios citados que, para as matrículas SIAPE 395884 e 395880, ocorreu a majoração dos
valores recebidos de decisão judicial e não decréscimo, ou seja, de acordo com os novos cálculos os servidores passarão
a receber valores superiores aos atualmente pagos. Desta forma solicitou à SECEX orientações acerca dos
procedimentos a serem adotados (ofícios em anexo).
Através do ofício nº 286/GAB/UFLA, de 29/09/2011, em anexo, esta Pró-reitoria enviou à Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento solicitação de orientações sobre como proceder no SICAJ/SIAPE para efetivar
as alterações nos valores de decisão judicial.
Com relação à matrícula SIAPE 0395271, o valor de decisão judicial sofreu um decréscimo, sendo feita a notificação ao
referido servidor para que o mesmo apresentasse defesa. Esta universidade também encaminhou através do ofício nº
171/2011/GAB/UFLA, de 02/06/2011, solicitação de orientações à SRH/MP sobre os procedimentos a serem adotados
para alteração dos valores no SICAJ/SIAPE/SRH/MP. Através do ofício nº 286/2011/GAB/UFLA, de 29/09/2011,
reiteramos pedido de orientação.
Por intermédio do ofício nº 48/PRGDP/UFLA, de 06/02/2012, atendemos ainda à solicitação da área jurídica da atual
SEGEP/MP, antiga SRH/MP, ref. ao contido no ofício nº 286/GAB/UFLA, de 29/09/2011, enviando a cópia da decisão
judicial proferida nos autos - processo nº 1985.0000000012-4.
Através do ofício nº 218/2012/PRGDP/UFLA, de 03/09/2012, comunicamos ao referido servidor que o valor de sua
decisão judicial será alterada conforme determinado no Acórdão 6965/2010.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando manifestação da SECEX com relação às matrículas SIAPE 395884 e 395880, uma vez que os valores
sofrerão majoração uma vez que solicitou à SECEX orientações acerca dos procedimentos a serem adotados.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
3
201407218
2
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Implementar controles internos, de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência de eventual infração ao
cumprimento, por docentes, do regime de dedicação exclusiva.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
Em atendimento à Recomendação 3 - informamos que algumas ações para orientar os docentes em relação às
obrigações advindas da jornada de dedicação exclusiva já são tomadas por esta Pró-Reitoria, como por exemplo: a)
fazer constar no edital de seleção para o cargo de Professor de Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva,
o seguinte item: 'a jornada de trabalho será de quarenta horas semanais, em tempo integral, com impedimento do
exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, salvo nos casos previstos no art. 21 da Lei nº 12.772, de
2012 e suas alterações'; b) a inclusão de declaração de não participação em gerência ou administração de sociedade
privada, de acordo com o disposto na Lei nº 8.112/90, Art. 117, Inciso X, na lista de documentos necessários para posse
no cargo de professor de magistério superior com dedicação exclusiva.
A Auditoria Interna emitiu Nota de Auditoria orientando a PRGDP a implementar uma rotina de controle periódico de
uma eventual infração, tal como a implementação de declaração anual a ser firmada pelos docentes acerca do
cumprimento do regime de dedicação exclusiva.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
4
201407218
2
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Informar, no prazo de 120 dias do recebimento deste relatório, o resultado das notificações e das respectivas
atualizações cadastrais mencionadas na Recomendação 1, acompanhadas da devida documentação comprobatória
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
Aqueles docentes que ainda não conseguiram a respectiva comprovação, encaminharam a justificativa e se
comprometem a encaminhar o restante das comprovações, tão logo seja regularizada sua situação junto à Receita
Federal.
A Auditoria Interna emitiu Nota de Auditoria orientando a PRGDP a solicitar a comprovação supramencionada.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
5
201407218
3
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Informar, no prazo de 120 dias do recebimento deste relatório, o resultado das notificações e das respectivas
atualizações cadastrais mencionadas na Recomendação 1, acompanhadas da devida documentação comprobatória.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
Em atendimento à Recomendação 2, encaminhamos documentação comprobatória do cumprimento da notificação já
enviada pelos referidos docentes e tão logo o restante nos seja remetido, encaminharemos a essa Controladoria, dentro
do prazo estipulado por essa controladoria:
CPF
Comprovação/Justificativa
***.595.959-**
Cópia do Distrato Social da empresa; Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ; comprovação
de situação cadastral na Receita Federal
***.032.907-**
Cópia do protocolo de transmissão da FCPJ (solicita alteração quadro de sócios); cópia da
Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica; cópia da Certidão
emitida no SINREM/RJ
***.513.318-**
Documentos comprobatórios das providências adotadas junto à Receita Federal; cópia
Instrumeto de Distrato da BGB Ind. e Com.; cópia do
requerimento à Junta Comercial de São Paulo; cópia do protocolo do pedido de baixa na
Receita Federal
***.505.648-**
Cópia do protocolo de Distrato Social junto a JUCESP e cópia da declaração simplificada de
inatividade
***.174.177-**
Cópia da certidão de baixa do CNPJ; cópia do CNJP com situação cadastral baixada; cópia
ficha cadastral JUCEMG; cópia processo judicial com
deferimento pelo pedido de limiar de arquivamento junto à JUCEMG
***.179.206-**
Cópia dos comprovantes de atualização das baixas do CNPJ
***.513.706-**
Cópia de consulta ao CNPJ comprovando a exclusão do CPF a partir de 21/01/2005
***.370.276-**
Cópia Certidão referente à inexistência de dívida ativa no Estado; cópia certidão conjunta
negativa da dívida ativa do município;
A Auditoria Interna emitiu Nota de Auditoria orientando a PRGDP a solicitar a comprovação supramencionada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
6
201409846
1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Providenciar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente, a partir de 08/11/2010, referentes à vantagem do
revogado art. 192, inciso I, da Lei n.º 8.112/90, incluindo nos cálculos as parcelas pagas a título de gratificação natalina
e adicional de tempo de serviço art. 192, I, aos servidores CPF ***.781.196-**, ***.766.300-**, ***.274.786-**,
***.135.486-**, ***.266.816-**, ***.071.946-** e ***.997.306-**, observando os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
O prazo para atendimento da recomendação ainda não expirou. Considerando que o ressarcimento dos valores deve
observar os princípios do contraditório e ampla defesa, é necessário aguardar o prazo inicialmente estabelecido.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
7
201409846
1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Revisar e retificar os pagamentos da vantagem do revogado art. 192, inciso I, da Lei n.º 8.112/90, aos servidores CPF
***.781.196-**, ***.766.300-**, ***.274.786-**, ***.135.486-**, ***.266.816-**, ***.071.946-** e ***.997.306-**,
apresentando o resultado dos referidos trabalhos à CGU-Regional/MG, com a respectiva documentação comprobatória.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
O prazo para atendimento da recomendação ainda não expirou. Considerando que o ressarcimento dos valores deve
observar os princípios do contraditório e ampla defesa, é necessário aguardar o prazo inicialmente estabelecido.
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Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
8
201409846
2
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Providenciar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente, a partir de 08/11/2010, referentes à vantagem do
revogado art. 192, inciso II, da Lei n.º 8.112/90, incluindo nos cálculos as parcelas pagas a título de gratificação natalina
e adicional de tempo de serviço art. 192, II aos aos servidores aposentados CPF ***.994.046-**, ***.972.226-**,
***.361.976-**, ***.414.106-**, ***.634.866-**, ***.127.706-**, ***.073.646-**, ***.044.766-**, ***.041.386-**,
***.072.916-**, ***.043.816-**, ***342.048-**, ***.355.906-** e ***.364.056-**, observando os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
O prazo para atendimento da recomendação ainda não expirou. Considerando que o ressarcimento dos valores deve
observar os princípios do contraditório e ampla defesa, é necessário aguardar o prazo inicialmente estabelecido.
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Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
9
201409846
2
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Revisar e retificar os valores dos benefícios de pensão pagos às pensionistas dos instituidores de pensão CPF
***.506.784-** e ***.350.776-**, observando o correto valor da vantagem do art. 192, inciso II, da Lei n.º 8.112/90, na
data do óbito.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
O prazo para atendimento da recomendação ainda não expirou. Considerando que o ressarcimento dos valores deve
observar os princípios do contraditório e ampla defesa, é necessário aguardar o prazo inicialmente estabelecido.
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Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
10
201409846
2
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
244
Descrição da Recomendação
Providenciar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente a título de benefício de pensão dos servidores
instituidores de pensão CPF ***.506.786-** e ***.350.776-**, observando os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
PRGDP/UFLA
244
Justificativa para o seu não Cumprimento
O prazo para atendimento da recomendação ainda não expirou. Considerando que o ressarcimento dos valores deve
observar os princípios do contraditório e ampla defesa, é necessário aguardar o prazo inicialmente estabelecido.
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13.3

Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93

13.3.1

Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8730/93

Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação
de entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções Obrigados a
Entregar a DBR

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

Situação em Relação às
Exigências da Lei nº 8.730/93

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

Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Posse ou Início
Final do
do Exercício de
Exercício de
Final do
Cargo,
Cargo,
Exercício
Emprego ou
Emprego ou
Financeiro
Função
Função
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
249
249
0

OBS.: Em cumprimento à Lei 8.429 de 02/06/1992, ao Decreto 5.483 de 30/06/2005, à Portaria Interministerial CGU/ MPOG 298 de
06/09/2007 (art.1º, Parágrafo 3º) e à Instrução Normativa TCU nº 67 de 06/07/2011, os "agentes públicos" em exercício na Universidade
Federal de Lavras apresentaram autorização de acesso à "Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda", não havendo necessidade de
renovação anual da autorização.

13.3.2

Situação do Cumprimento das Obrigações

A Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, através da Coordenadoria de Cadastro
e controle de Pessoal acompanha o cumprimento das determinações constantes da Lei 8.730/93, bem
como da Instrução Normativa do TCU nº 67 de julho de 2011 para todos os servidores da universidade
que exerceram ou exercem cargo de direção ou função gratificada. A maioria dos servidores optou pela
autorização de acesso exclusivamente aos dados de Bens e Rendas exigidos nos arts. 13, caput e § 1º,
da Lei 8.429/92, e 2º, caput e §§ 1º a 6º, da Lei 8.730/93 e conforme disposto no art. 3º da Instrução

Normativa – TCU nº 67/2011. Aqueles poucos servidores que optaram pelo art. 2º, ou seja, a entrega da
Declaração de Bens e Rendas, o fazem anualmente.
13.4

Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário

Quadro A.11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014 – Não se Aplica
a) quantidade de casos que foram objeto de medidas administrativas internas;
Não há.
b) quantidade de tomadas de contas especiais cuja instauração foi dispensada nos termos do art.
6º da IN TCU nº 71/2012;
Não há.
c) quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não
remetidas ao Tribunal de Contas da União.
Não há.

13.5

Alimentação SIASG E SICONV

Eu, Fábio Costa Lasmar, CPF n° 545.535.126-53, Diretor de Contratos e
Convênios, exercido na Universidade Federal de Lavras declaro junto aos órgãos de
controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e
instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2014 por esta Unidade estão
disponíveis e atualizadas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse –
SICONV, conforme estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios
anteriores.

Eu, Lidiane Fátima Evangelista, CPF n° 012.006.886-94, Diretora de
Gestão de Materiais, exercido na Universidade Federal de Lavras declaro junto aos
órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos,
convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2014 por esta Unidade
estão disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços
Gerais (SIASG), conforme estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em
exercícios anteriores.

14

Informações Contábeis

14.1

Medidas adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

a) A UFLA aplica os dispositivos contidos na NBC T 16.9 e 16.10 para Depreciação, Amortização,
Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos.
b) Metodologia aplicada para estimar a vida útil econômica do ativo:
A estimativa de vida útil econômica foi realizada com base na tabela de vida útil em anos e de
valor residual disposta na macrofunção SIAFI 020330, páginas 14 a 17.
c) Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão:
O método utilizado pela UFLA para depreciação, amortização e exaustão é o "Método das
quotas constantes", conforme determinado pela macrofunção SIAFI 020330, item 47, pág. 22,
(citado abaixo), que visa à adoção de critérios confiáveis que permitam a geração de dados
consistentes e comparáveis.
Macrofunção SIAFI - 020330 - ...
"47. O método de cálculo dos encargos de depreciação a ser utilizado para
toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional será o das quotas
constantes, já que a informação deve ser consistente e comparável..."
d) Taxas utilizadas para o cálculo:
As taxas utilizadas para o cálculo da depreciação, amortização e exaustão também são as
constantes na macrofunção SIAFI 020330, páginas 14 a 17.
e) Metodologia adotada para a avaliação e mensuração das Disponibilidades, dos Créditos e
Dívidas, dos Estoques, dos Investimentos, do Imobilizado, do Intangível e do Diferido: Usou-se a
metodologia disposta na NBC T 16.10, conforme descrito abaixo:
 DISPONIBILIDADES: Estão mensuradas pelo valor original.
 A UFLA não possui "aplicações Financeiras".
 CRÉDITOS: Estão mensurados pelo valor original.
 Houve a atualização no valor de um Título de crédito. Esta atualização provocou um
impacto positivo, porém irrisório no valor de R$ 7,33, conforme mencionado no grupo
“Investimentos” e no item “f” deste relatório.
 ESTOQUES: Estão mensurados pelo valor de aquisição e estão com valores atualizados em
31/12/2014.
 INVESTIMENTOS: A UFLA possui como Investimentos Títulos de participação em duas
empresas: Cooperativa Mista de Produção no valor de R$ 56,47 e Cooperativa Agrícola Alto
do Rio Grande no valor de R$ 806,81. Estes valores estão atualizados até a data de
31/12/2014.
 IMOBILIZADO: Os itens deste grupo são mensurados pelo valor de aquisição.
Mensalmente é realizada a depreciação, amortização ou exaustão conforme o tipo de bem.
 INTANGÍVEL: A UFLA possui o montante de R$ 3.769.638,00 referente aquisição e
desenvolvimento de software. Estes softwares foram adquiridos e outros serão
desenvolvidos através de Recursos recebidos do Ministério do Meio Ambiente para o
desenvolvimento do CAR - Cadastro Ambiental Rural, importante ferramenta que visa a
implementação do novo Código Florestal.
 DIFERIDO: A UFLA não possui movimentação neste grupo.
f) Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e 16.10 sobre o resultado apurado
pela UJ no exercício:

A partir de 2010 a UFLA passou a contabilizar as depreciações e a fazer as reavaliações em
atendimento ao descrito nas NBC T 16.9 e 16.10, respectivamente. No exercício de 2013 as
depreciações provocaram um impacto negativo no patrimônio líquido na ordem de R$ 8.455.043,20
conforme registrado na conta de resultado 5.2.3.2.8.01.01 - Depreciações. No tocante às
reavaliações não houve atualizações porque a UFLA já atualizou todo seu ativo e passivo entre
2010 e 2012.
14.2

Apuração dos Custos dos Programas e das Unidades Administrativas – Não se Aplica

14.3

Conformidade Contábil

Após análise e conciliação diária e criteriosa dos lançamentos contábeis através da
conferência dos documentos que os embasaram, é realizada, mensalmente, a conformidade contábil.
Tal conferência e conformidade visam:
 Conferir a base documental e corrigir possíveis falhas, lançamentos equivocados, equações e
restrições que possam comprometer os resultados;
 Acompanhar a evolução e a execução das receitas e despesas e a movimentação das contas
contábeis, em especial as que envolvam almoxarifado, material permanente, obras, contratos
e suprimento de fundos.
 No exercício de 2014 não foram observadas conformidades com ressalva.

14.4

Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis

Quadro A.12.4.1 – Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações
Contábeis
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Universidade Federal de Lavras

Código da UG
153032

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º
4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Lavras

Contador Responsável
Cármen Aparecida de Paula Pomárico

Data
Março de 2015

CRC nº
34.062
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Outras Informações sobre a Gestão

Instituição com 105 anos de existência, a UFLA foi incorporada ao sistema federal de
ensino em 1964 e reconhecida com universidade em 1994. Desde a sua fundação, a universidade
assumiu a responsabilidade de expandir em quantidade e qualidade o retorno ao investimento
público. Graças à política de reestruturação do Governo Federal – Reuni e à captação de recursos de
outras fontes pela própria universidade, foi possível preparar a infraestrutura da UFLA para ampliar
o retorno à sociedade na forma de mais cursos de graduação e de pós-graduação, mais vagas nos
cursos existentes, mais atividades de extensão e maior volume e qualidade na pesquisa científica.
A UFLA é atualmente organizada em 21 departamentos didático-científicos, voltados às
diferentes áreas do conhecimento em uma área de 472 hectares, sendo aproximadamente 1.073 m2
de área construída. Com 584 professores efetivos, 24 professores substitutos e 558 servidores
técnico-administrativos, a UFLA está entre as principais instituições de educação superior do País.
Preparando 14.599 estudantes, dos quais 7.683 em 28 cursos de graduação, 1.740 em 46 programas
de pós-graduação (24 mestrados e 22 doutorados) e 5.176 em cursos de especialização a distância,
profissionais de todos os estados brasileiros e exterior.
A Universidade conta com uma moderna infraestrutura, com salas e laboratórios de ensino,
pesquisa e prestação de serviços especializados em todas as áreas de atuação, anfiteatros, acervo
documental bibliográfico com aproximadamente 296.000 itens, amplo restaurante universitário,
casas de vegetação, hospital veterinário, usina de beneficiamento de sementes, centro de ensino,
pesquisa e extensão do agronegócio café, polo de excelência do café, centro de excelência em matas
ciliares, fábrica de ração, estação meteorológica, horto de plantas medicinais, setor de floricultura e
paisagismo, pomar, centro de convenções, estação de tratamento de água, central telefônica, agência
dos correios, agência e postos de autoatendimento do Banco do Brasil e posto de autoatendimento
dos Bancos Bradesco e Santander. Em seu câmpus histórico, estão localizados o museu Bi Moreira,
Museu de História Natural, Rádio e TV Universitária; laboratório automatizado de idiomas, creche
e escola de ensino fundamental, complexo de educação continuada contendo hotel, restaurante,
centro de treinamento e anfiteatros; centro de tecnologia em informática; editora e gráfica
universitária; centro médico-odontológico, alojamentos universitários, estádio de futebol com pista
de atletismo, ginásio poliesportivo, academia de ginástica e musculação, centro de integração
universitária – CIUNI, com piscina semiolímpica; campo de futebol society, quadra poliesportiva de
peteca e de tênis, além da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC e
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAEPE.
Desde 1994, quando a então Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL)
transformou-se em Universidade Federal de Lavras, a UFLA experimentou um aumento
significativo dos cursos de graduação e de pós-graduação, no número de novos professores e
estudantes, na geração e transferência de conhecimentos e tecnologias, além do expressivo aumento
na captação de recursos por meio dos projetos de Pesquisa Científica.
Na Figura 1 estão apresentados os dados da evolução de pessoal nos últimos 10 anos na
UFLA. Observa-se que há uma desproporção brutal entre o crescimento no número de estudantes e
no número de professores em relação ao número de técnicos administrativos. O reduzido quadro de
servidores técnico-administrativos da Instituição, que não recebeu um quantitativo proporcional ao
do quadro de docentes, representa um dos problemas mais limitantes na UFLA.
Outras informações estão contempladas no item 4 e 5, pag. 46 a 73.
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Evolução UFLA: 2004-2014
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Figura1: Evolução do número de discentes, professores e técnicos da UFLA
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