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1

APRESENTAÇÃO

Este relatório de Gestão está estruturado seguindo a Instrução Normativa TCU nº 63/2010,
alterada pela IN TCU nº 71/2013,as Decisões Normativas TCU nº 146 e 147/2015, a Portaria TCU
nº 321/2015 e Portaria CGU 522/2015.
Os itens e quadros abaixo, constantes da Portaria TCU nº 321/2015, não se aplicam à Instituição:
3.2.4. Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento
3.2.6. Execução descentralizada com transferência de recursos
3.2.7. Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas
3.2.8. Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos
3.4. Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos
6.5. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
7.1.5. Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos
internacionais
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2
2.1

VISÃO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Identificação

Quadro 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
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

2.2

Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

153032

15251

Finalidade e Competências

A Universidade Federal de Lavras (UFLA)épessoa 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 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.
Finalidades e competências institucionais:
I.
II.

III.

IV.

estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
formar indivíduos nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, bem como
colaborar na sua educação continuada;
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o
entendimento do ser humano e do meio em que vive;
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;
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V.

VI.

VII.

VIII.

2.3

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela uma relação
de reciprocidade;
promover a extensão, junto à população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e tecnológica e das inovações e
produções geradas na instituição;
desenvolver as ciências, as letras, as artes, o esporte e a saúde, visando à preservação e à
melhoria da qualidade de vida.

Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

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. 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 normase leis regulamentam a instituição:
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;
10. Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
1.
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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.
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2.4

Ambiente de Atuação

A UFLA 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 há vários anos, vem se
mantendo no seleto grupo de Universidades do Brasil que receberam o conceito máximo (nota 5) e
apresentou o 3º melhor desempenho no estado de Minas Gerais.
A UFLA permanece como a instituição de ensino superior mais verde do Brasil: o
ranking GreenMetric referente a 2015 categorizando as iniciativas de sustentabilidade e gestão
ambiental das instituições de ensino em todo o mundo.
A pontuação da UFLA é particularmente alta nos quesitos uso e tratamento de água, no qual
a Universidade conquistou a 26ª colocação geral; e atividades acadêmicas relacionadas ao meio
ambiente, quesito em que a Instituição ficou na 14ª posição geral. Considerando a estrutura do
câmpus e áreas verdes, a pontuação obtida pela UFLA a deixou na 37ª posição entre todas as
instituições pesquisadas.
O Ranking GreenMetric tem como objetivo fornecer dados sobre o estado atual e as
políticas relacionadas à sustentabilidade e preocupação ambiental nas universidades de todo o
mundo. Seus organizadores creem que as medidas tomadas pelas instituições precisam ser
identificadas e tomadas como exemplo para a implementação de políticas sustentáveis e ecológicas.
Espera-se que, chamando a atenção de dirigentes universitários e demais partes interessadas, mais
prioridade seja dada às energias limpas, conservação da água, combate à mudança climática global,
reciclagem e temas relacionados.
A UFLA, uma instituição do interior do Estado de Minas Gerais, de pequeno porte quando
levado em consideração o número de alunos (10 mil), com apenas 21 anos na condição de
universidade, está entre o seleto grupo das melhores universidades do mundo. A UFLA é uma das
17 universidades brasileiras na lista do Times HigherEducation (THE) 2015-2016, o mais destacado
no mundo.
Em resumo, em sua 12ª edição, o ranking aplica padrões rigorosos,
utilizando benchmarksglobais em todas as áreas de excelência de uma universidade de pesquisa
global: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional. Alunos,
familiares, acadêmicos, gestores e governo podem confiar nos dados apresentados. Para a UFLA,
estar no bloco de 601-800 no mundo é uma conquista notável para ser comemorada.
A UFLA está entre as 200 melhores universidades no Brics&EmergingEconomies Rankings 2016.
Publicado,
BRICS
&EmergingEconomies
Rankings
2016 –
da
britânicaTimesHigherEducation (THE) em parceria com a Elsevier, direcionado para os países que
compõem o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), além de outros 43 países de
economias emergentes e, a UFLA está entre as 200 melhores universidades, na posição 185. O
Brasil participa do ranking com 14 instituições públicas e privadas.
O ranking Brics&EmergingEconomies aplica padrões rigorosos similares ao ranking global,
utilizando os mesmos indicadores de desempenho do World University Rankings, examinando os
pontos fortes de cada universidade no que tange ao ensino, pesquisa, citações, investimento da
indústria e perspectiva internacional. Nesse ranking específico, a metodologia foi cuidadosamente
adaptada para refletir melhor as características e as prioridades de desenvolvimento das
universidades em economias em desenvolvimento.
Em mensagem encaminhada à UFLA, o editor do THE World University Rankings, Phil
Baty
destacou:
“A
inclusão
da
Universidade
Federal
de
Lavras
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no Brics &EmergingEconomiesrankings 2016 é uma conquista significativa, já que nós
classificamos apenas as melhores universidades de 48 países emergentes. Das instituições avaliadas,
apenas 35 países compõe a lista final ‘top 200’”.
A UFLA está entre as 150 melhores do mundo na área de Ciências Agrárias e Florestais, de
acordo com o ranking produzido pela empresa inglesa QuacquarelliSymonds,uma das mais
importantes avaliações acadêmicas do mundo. Segundo dados doQS World University Rankings
bySubject2015, apenas dez universidades brasileiras estão no grupo das 150 melhores nessa área do
conhecimento.
Além disso, em 2015 a UFLA conquistou 9 posições no ranking das melhores instituições da
América Latina, estando na posição 95 e voltando a figurar no seleto grupo das top 100. Entre
os indicadores avaliados, dois foram destacados: o número de publicações, no qual a instituição
ficou em quinto lugar geral; e a sua proporção de docentes com doutorado, que teve a 7ª posição
geral entre as quase 400 universidades avaliadas.
A avaliação do QS World University Rankings bySubjectbaseia-se em três conjuntos de
dadosquedenotam reputaçãoacadêmica, reputaçãoperante o empregador e impacto dapesquisa cientí
fica realizada. O objetivo é auxiliar os estudantes que buscam identificar as melhores instituições de
ensino da área que escolheram.
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 voltado 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
Belo Horizonte, 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, 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 a
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 assim o compromisso desta
instituição em estar inserida no processo de desenvolvimento do País, participando ativamente de
boa parcela da formação universitária dos jovens brasileiros. A partir de 2012 a UFLA iniciou um
novo processo de expansão orgânica com a criação de 5 cursos de Engenharia, Pedagogia e
Medicina ampliando ainda mais as oportunidades de ingresso na instituição.
Atualmente, a UFLA oferece 30 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 (inglês/português), Matemática, Medicina, Medicina
Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Química (bacharelado e licenciatura), Sistemas de Informação e
Zootecnia; e cinco cursos de graduação a distância: Administração Pública, Letras-Português,
Letras-Inglês, Filosofia e Pedagogia. Em conjunto, esses cursos beneficiam mais de 12.000
estudantes.
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Na pós-graduação são ofertados 54 cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 25 de
Mestrado, 23 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 mais de 1.800 estudantes,
todos reconhecidos pela Capes, com mais de 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 e FAPEMIG. 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 oportunidades de
trabalho de extensão, como importante método 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.
Com relação às oportunidades e ameaças 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, em âmbito nacional e internacional;
Criação de novos cursos;

-

AMEAÇAS
Mudanças nas políticas e diretrizes governamentais
relacionadas à educação superior;
Ajuste fiscal;
Ambiente econômico do país (recessão);
Mudanças na legislação;
Evolução Demográfica;
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-

Aumento no número de vagas nos cursos de graduação,
pós-graduação strictu sensu;
Aumento de recursos destinados à Assistência Estudantil;
Renome da Instituição;
Localização geográfica;
Atração e retenção de corpo técnico altamente
qualificado.

-

Falta de investimento em infraestrutura da cidade de
Lavras e região;
Plano de carreira dos servidores pouco atrativa.

O relacionamento da Instituição com seus usuários (discentes; docentes; técnicos
administrativos; grupos de pesquisas; sociedade em geral) ocorre de diferentes formas. No âmbito
do macroprocesso ensino o relacionamento com o 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 usuários
por meio principalmente elevada produção científica, tecnológica e de inovação muito qualificada,
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, e grande integração com a comunidade local, regional, brasileira e
africana, entre outros.
No quadro abaixo, estão sintetizados os riscos de mercado e as estratégias para mitiga-los.
Quadro 2. Riscos e Estratégias
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
regulatório.

de

adaptação

ao

ambiente

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.

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;
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- Oferta de cursos de capacitação relacionados ao tema.

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

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

Violações das
informação.

regras

de

atividades

segurança

da

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.

- 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;
- Implementação de um plano estruturante e ambiental.
- 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 email @UFLA.
- 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 aumento dos investimentos
do Governo Federal nas Instituições Federais de Ensino Superior com a criação do programa de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).
O REUNI propiciou uma 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
essenciais 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
campus, 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.
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Com todos esses benefícios foi necessária a resstruturação organizacional da Universidade, como
pode ser visto em seu organograma atual na Figura 3.
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2.5

Organograma
Figura 1. Organograma
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Quadro 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
Procuradoria-Geral

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

Presidente

1º/1/2015 a

José Roberto Soares Scolforo

Presidente

1º/1/2015 a

Carlos Eduardo do Prado
Saad
José Roberto Soares Scolforo

Presidente

1º/1/2015 a

Reitor

1º/1/2015 a

Ana Carla Marques Pinheiro

Chefe

1º/1/2015 a

Pauline Freire Pimenta
Maisa Aparecida Lima

Coordenadora
Coordenadora

1/1/2015 a 12/2/2015
12/2/2015 a

Élberis Pereira Botrel

Assessor

1º/1/2015 a

Carlos Henrique da Silva

Presidente

1º/1/2015 a

Antônio Chalfun Júnior

Diretor

1º/1/2015 a

Nilton Nagib Jorge Chalfun

Presidente

1º/1/2015 a

Ludmila Meira Maia Dias

Procuradora-Chefe

1º/1/2015 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 UFLA.
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.
Órgão executivo de assessoramento que tem por competência a
defesa judicial e extrajudicial dos interesses da União no âmbito
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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

Coordenadoria de Esporte e
Lazer

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 UFLA
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
UFLA, priorizando os estudantes avaliados como sendo de
maior vulnerabilidade socioeconômica, a fim de corroborar no
atendimento a suas necessidades básicas.
Órgão responsável pela coordenação, promoção e
desenvolvimento das atividades relacionadas às ações
esportivas e de Lazer promovidas pela UFLA, na área da
Instituição e fora dela, bem como incentivar a prática esportiva
e envidar esforços para promoção do esporte e de atividades

Márcio Donizete Rosa

Auditor Interno

1º/1/2015 a

Adriano Higino Freire

Presidente

1º/1/2015 a

Carolina Valeriano de
Carvalho

Presidente

1º/1/2015 a

Nivaldo Calixto Ribeiro

Diretor

1º/1/2015 a

Geraldo Cirilo Ribeiro

Ouvidor

1º/1/2015 a

João Almir Oliveira

Pró-Reitor

1º/1/2015 a

Soraya Comanducci da Silva
Carvalho

Coordenadora

1º/1/2015 a

Vitor Fernando Terra

Coordenador

1º/1/2015 a

Sandro Fernandes da Silva

Coordenador

1º/1/2015 a
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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 Programas e
Projetos
Centro de Desenvolvimento e
Transferência de Tecnologias
Pró-Reitoria de Graduação

Diretoria de Processos

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 UFLA.
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 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 UFLA.
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, tem por

Luciana Castro Groenner
Hebe Andrade Costa

Coordenadora
Coordenadora

1º/1/2015 a 11/4/2015
11/4/2015 a

Helena Libardi

Coordenadora

1º/1/2015 a

José Roberto Pereira

Pró-Reitor

1º/1/2015 a

RenzoAlhanRabiço
Jardel Maximiliano dos
Santos Dias
Helenice Torres Pereira Silva

Coordenador

1º/1/2015 a 4/5/2015
5/5/2015 a

Coordenadora

1º/1/2015 a

Silvério José Coelho

Coordenador

1º/1/2015 a

Wagner Pereira Reis
Dany Flávio Tonelli

Coordenador
Coordenador

1º/1/2015 a 1º/4/2015
1º/4/2015 a

Débora Cristina de Carvalho

Coordenadora

1º/1/2015 a

Soraya Alvarenga Botelho

Pró-Reitora

1º/1/2015 a

Maria Eugênia Alvarenga

Diretora

1º/1/2015 a
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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

Pró-Reitoria de Planejamento e
Gestão

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 UFLA, subordinada administrativamente à
Pró-Reitoria de Graduação.
Órgãos responsáveis
pelacoordenação,planejamento,acompanhamento,controleeavali
açãodasatividadesdeensinodeseusrespectivoscursos.
Órgão vinculado à Administração Central da UFLA 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 PróReitora 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
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.

Oliveira
Vânia Ferreira de Souza

Diretora

1º/1/2015 a

Ronei Ximenes Martins

Coordenador

1º/1/2015 a

José Antônio Araújo Andrade

Diretor

1º/1/2015 a

Valéria da Glória Pereira
Brito

Pró-Reitora

1º/1/2015 a

Cristina dos Santos Dias
Daud

Diretora

1º/1/2015 a

Georges Francisco Villela
Zouein

Diretor

1º/1/2015 a

Patrícia Maria Silva

Pró-Reitora

1º/1/2015 a
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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

Superintendência de Gestão

Diretoria de Gestão de
Materiais

Diretoria de Transportes e

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.
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 Pró-Reitoria
de Planejamento e Gestão, tem a finalidade de desenvolver as
atividades de gestão referentes à aquisição e gestão
administrativa de material, serviços e patrimônio da UFLA.
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da Pró-

Walter Weider de Carvalho
Fauze Alvarenga Carvalho

Superintendente

1º/1/2015 a 11/11/2015

Superintendente

11/11/2015 a

Fábio Costa Lasmar

Diretor

1º/1/2015 a

Carmen Aparecida de Paula
Pomárico

Diretora

1º/1/2015 a

Erasmo Evangelista de
Oliveira

Diretor

1º/1/2015 a

Zuy Maria Magriotis

Diretora

1º/1/2015 a

André Vital Saúde

Superintendente

1º/1/2015 a

Lidiane Fátima Evangelista

Diretora

1º/1/2015 a

Adeilson Carvalho

Diretor

1º/1/2015 a
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Máquinas

Diretoria de Áreas
Experimentais

Prefeitura Universitária

Coordenadoria de Gestão de
Documentos Arquivísticos

Gráfica Universitária

Assessoria de Planejamento e
Gestão

Pró-Reitoria de Pesquisa

Editora UFLA
Coordenadoria de Projetos

Coordenadoria de Programas
de Iniciação Científica

Reitoriade 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 Pró-Reitoria
de Planejamento e Gestão. Tem por finalidade o assessoramento
às atividades de pesquisa na UFLA, bem como nas unidades de
pesquisa denominadas Fazendas Muquem e Palmital.
Órgão vinculado à Superintendência de Gestão da Pró-Reitoria
de Planejamento e Gestão, tem por finalidade propor e
desenvolver atividades relacionadas a obras, manutenção,
adequação e reparo de infraestrutura, segurança, aos serviços de
limpeza, urbanização e paisagismo da UFLA.
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 UFLA.
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 propriedade
intelectual na UFLA.
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 UFLA.

Jackson Antonio Barbosa

Diretor

1º/1/2015 a

Jackson Antônio Barbosa

Prefeito

1º/1/2015 a

João Carlos Avelino

Coordenador

1º/1/2015 a

Cristina Graziele Chagas
Glener Alvarenga Mizael
Luiz Paulo Brianezi Valim
Leandro Péterson Silva Vital
José Maria de Lima

Assessora
Assessor
Assessor
Assessor
Pró-Reitor

1º/1/2015 a
26/8/2015 a
27/5/2015 a
26/8/2015 a
1º/1/2015 a

Renato Paiva

Diretor

1º/1/2015 a

Célia Regina Pierangeli
Fonseca

Coordenadora

1º/1/2015 a

João José Granate de Sá e
Melo Marques

Coordenador

1º/1/2015 a
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Núcleo de Inovação
Tecnológica

Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, tem por finalidade
a criação e o gerenciamento da política de incentivo à inovação
e à pesquisa científica e tecnológica, bem como à viabilização
de estratégias e ações relacionadas à propriedade intelectual nos
âmbitos interno e externo da UFLA.
Centro de Desenvolvimento
O Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em
Científico e Tecnológico em
Agropecuária, órgão da Pró-Reitoria de Pesquisa, tem por
Agropecuária
finalidade prestar suporte às atividades de ensino, pesquisa e
desenvolvimento tecnológico nas áreas de conhecimento
desenvolvidas na UFLA
Agência de Inovação do Café
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) e tem por
finalidade desenvolver estudos, pesquisas, inovação, e
promover o empreendedorismo em temas relacionados ao café
Agência Interdisciplinar de
Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) e tem por
Pesquisa em Estado,
finalidade desenvolver estudos, pesquisas, projetos e ações de
Tecnologias, Educação e
extensão relacionados ao tema Estado, Tecnologias, Educação e
Inovação
Inovação de modo a atender aos interesses públicos e sociais
Agência de Inovação e Estudos Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) e tem por
Ambientais
finalidade desenvolver estudos, pesquisas, inovação e promover
o empreendedorismo em temas relacionados ao meio ambiente,
gerar tecnologias e buscar soluções para problemas ambientais
em nível regional, estadual, nacional e internacional
Pró-Reitoria de Pós-Graduação Órgão da Reitoria cuja finalidade é coordenar, supervisionar e
fiscalizar os Programas e Cursos de Pós-Graduação oferecidos
pela UFLA, e as atividades de treinamento de servidores
docentes e técnico-administrativos no âmbito da PósGraduação.
Departamentos DidáticoO Departamento é a menor fração da estrutura universitária para
Científicos
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.
* O período de atuação refere-se ao ano em exercício até a presente data.

José Maria de Lima

Coordenador

1º/1/2015 a

Alcides Moino Júnior

Pró-Reitor

1º/1/2015 a
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2.6

Macroprocessos Finalísticos

A missão da UFLA 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, quadro 4, os objetivos estratégicos, os macroprocessos de apoio e os
processos administrativos.

Quadro 4. Macroprocessos Finalísticos
Macroprocessos

Ensino

Pesquisa

Extensão

Principais
Clientes

Descrição

Produtos e Serviços

A atividade de ensino é realizada por
meio da oferta de ensino presencial e a
distância na graduação, pós-graduação
lato sensu e pós-graduação 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.

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

- Discentes;

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

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

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 dialógica 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.

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

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

Subunidades
Responsáveis
- 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 Pós-graduação.
- Pró-Reitoria de
Pesquisa;
- Núcleo de Inovação
Tecnológica;
- Programas de PósGraduação;
- Núcleos de Estudos.

- 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.
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A UFLA tem seus processos finalísticos voltados aos campos do ensino universitário
(graduação e pós-graduação), da pesquisa científica e acadêmica e da extensão universitária. A
consecução desses processos carece de interação com outros órgãos, autarquias e fundações
públicas pertencentes aos três níveis de governo, bem como com entidades da sociedade civil
organizada e empresas particulares que, por seus objetivos estatutários ou contratuais, possuem
interesse no desenvolvimento de ensino, como no caso de instituições particulares de ensino, de
pesquisa, como as empresas da área da tecnologia e inovação, e de extensão e 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.
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c) Prefeitura Municipal de Lavras (público)
 Secretaria Municipal de Educação e rede municipal de ensino;
 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo;
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$ 4.246.017,74
(quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, dezessete reais e setenta e quatro centavos), o que
representou, aproximadamente, 1,41% do orçamento utilizado no desenvolvimento das atividades
da Instituição. As receitas próprias são geradas a partir de serviços prestados pelos próprios
departamentos e setores da Universidade. Essas receitas são arrecadas por meio do pagamento de
Guia de Recolhimento da União – GRU.
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 tem 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
implantação e, por isso, ainda não compõe a 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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3
3.1

Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional
Planejamento Organizacional
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 Estruturante e 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.
A seguir é apresentado cada um dos planos que compõem o planejamento estratégico da
UFLA.
 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento elaborado pela UFLA
(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,
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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 na Figura 2.
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 2015 e o desempenho de cada uma
delas.
Figura 2. Relacionamento dos Macroprocessos Finalísticos com os Eixos Temáticos do PDI 20112015
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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 e
comunicação, 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.
Como pode ser visto no Processo de Elaboração do PDTI, Figura 3, o PDTI utilizou-se de
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 figuraresume como foi o processo de elaboração do
PDTI vigente.
Figura 3. Processo de elaboração do PDTI vigente

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.
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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. É importante destacar que uma das
iniciativas da Instituição que converge a esta meta é o Programa de Bolsas Institucionais, que
fomenta a permanência dos discentes na Universidade, concedendo bolsas àqueles que se
encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, tendo como contrapartida a força de
trabalho dos mesmos em horário compatível ao respectivo curso e atividades dos beneficiários.
Diminuindo, assim, a evasão dos mesmos e garantindo a expansão dos cursos.
Com relação à Mudança na Estrutura Organizacional, devido ao seu crescimento, uma
comissão especialmente designada já realizou o trabalho de análise do formato da estrutura
organizacional da UFLA. Foi realizado um diagnóstico sobre o modelo atual de estrutura
organizacional da UFLA; identificou-se opções de modelos com avaliação das vantagens e
desvantagens de cada opção/modelo de estrutura organizacional; e foi criado 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, o qual está em processo de análise para votação nos
Conselhos Superiores da Instituição.
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. Destaca-se a
implantação do software de apoio à gestão pública, SIPAC, que será tratado em tópico específico
deste Relatório.
Com relação à 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.
No que concerne à 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.
32

Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes) é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições,
dos cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que giram em torno
desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos
alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos.Ele possui
uma série de instrumentos complementares: auto-avaliação, avaliação externa, Enade, Avaliação
dos cursos de graduação e instrumentos de informação (censo e cadastro).
 Atribui o Conceito de Curso (CC) -avaliação dos cursos de graduação (comissões in
loco) para fins de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento.
 Estudantes– avaliação de desempenho dos estudantes – ENADE
 CPC (Conceito Preliminar de Cursos) é constituído de oito componentes, agrupados em
três dimensões que se destinam a avaliar a qualidade dos cursos de graduação: (a)
desempenho dos estudantes, (b) corpo docente e (c) condições oferecidas para o
desenvolvimento do processo formativo. O cálculo do CPC de cada ano é realizado para
cursos avaliados no referido ano, enquadrados pelas Instituições de Educação Superior
em uma das áreas de avaliação elencadas conforme Portaria Normativa do MEC.
No quadro 5, são apresentados os resultados das avaliações dos últimos anos. Observa-se
que há concentração de resultado com Conceito 4 e 5.
Quadro 5. Avaliações dos Cursos de Graduação nos últimos anos
NOME DO CURSO

GRAU

MODALID.

CC

CPC

ENADE

ANO

CC

ANO

Presencial

2014

5

2014

4

2014

3

Licenc.

Presencial

2014

5

2014

4

2014

4

ENGENHARIA AGRÍCOLA

Bach.

Presencial

2014

5

2008

5

2008

5

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Bach.

Presencial

2014

5

PEDAGOGIA

Licenc.

a Distância

2014

5

QUÍMICA

Bach.

Presencial

2014

4

2014

3

2014

2

FÍSICA

Licenc.

Presencial

2013

4

2014

4

2014

3

ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Bach.

Presencial

2013

4

2014

3

2014

3

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Licenc.

Presencial

2013

4

2014

4

2014

4

FILOSOFIA

Licenc.

Presencial

2013

5

2014

4

2014

4

MEDICINA VETERINÁRIA

Bach.

Presencial

2013

5

2013

4

2013

5

NUTRIÇÃO

Bach.

Presencial

2013

4

2013

5

2013

5

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Bach.

A Distância

2013

4

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Bach.

Presencial

2012

4

2014

4

2014

3

FÍSICA

Bach.

Presencial

2012

4

2013

4

2013

4

DIREITO

Bach.

Presencial

2012

5

MATEMÁTICA

Licenc.

Presencial

2011

4

2014

4

2014

4

FÍSICA

Licenc.

Presencial

2010

4

2014

4

2014

4

AGRONOMIA

Bach.

Presencial

2008

4

2013

4

2013

4

ZOOTECNIA

Bach.

Presencial

2008

4

2013

4

2013

4

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Bach.

Presencial

2006

5

2014

3

2014

3

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Bach.

Presencial

2006

5

2014

4

2014

4

QUÍMICA

Licenc.

Presencial

2006

5

2014

4

2014

4

ENGENHARIA FLORESTAL

Bach.

Presencial

2014

4

2014

5

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Bach.

Presencial

2014

4

2014

4

ENGENHARIA AMBIENTAL E
SANITÁRIA

Bach.

LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS

CPC ANO

ENADE
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ADMINISTRAÇÃO

Bach.

Presencial

2012

5

2012

5

*Curso de Direito será avaliado em 2016 e nenhum curso foi avaliado in loco em 2015.

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 ações 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 4
a seguir.
Figura 4. 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 UFLA 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
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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 têm o prazo de execução estimado em 15
anos.
As ações e metas 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 foram propostas 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 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 campus. 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 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:
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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;
f) construções ecologicamente corretas;
g) sistema de prevenção de endemias;
h) gestão de resíduos sólidos;
i) gestão de resíduos biológicos;
j) estação de tratamento de água própria;
k) estação de tratamento de esgoto própria;
l) coleta de água das chuvas e aproveitamento em descagas sanitárias;
m) rede de águas pluviais;
n) gestão de energia elétrica.
Dessas ações podem-se destacar aquelas que passaram a fazer parte da rotina da Instituição,
como apresenta o Quadro 6.
Quadro 6. Metas e Ações Ambientais
METAS
Programa de gerenciamento de
resíduos químicos
Saneamento básico
Construções ecologicamente corretas
Prevenção e controle de incêndios

Proteção de nascentes e matas ciliares
Gestão de energia elétrica

Prevenção de Endemias

Gestão de resíduos sólidos
Gestão de resíduos biológicos
Tratamento de água próprio
Tratamento de esgoto próprio
Coleta de água de chuvas
Rede de águas pluviais

AÇÕES
Recolher, segregar, armazenar, tratar e dar disposição final aos resíduos
químicos.
Capturar todos os efluentes e direciona-los à Estação de Tratamento de
Esgotos – ETE.
Ter como diretrizes a construção de novas edificações com maior iluminação
e ventilação natural.
Capacitar constantemente a brigada de incêndio;
Construir aceiros;
Realizar vigilância constante.
Proteger a vegetação nativa no entorno de nascentes e matas ciliares;
Recuperar a vegetação em áreas fragilizadas.
Construir de rede de distribuição de média tensão;
Instalar medidores de energia nas novas edificações;
Usar a energia de forma eficiente;
Construir a nova cabine de medição.
Treinar constantemente as equipes;
Identificar os focos de endemias;
Realizar palestras de conscientização e orientação.
Realizar a coleta seletiva;
Destinar corretamente materiais para reciclagem.
Construção e operação de um digestor de carcaças;
Compostagem e geração de adubos a partir de resíduos orgânicos.
Expandir a Estação de Tratamento de Água – ETA;
Operar de forma eficiente a ETA.
Capacitar a equipe da ETE;
Operar de forma eficiente a ETE.
Coletar água de chuva nos telhados dos novos imóveis;
Dotar o campus de redes suficientes para o escoamento controlado das águas;
Manter barragens de contenção de água para evitar enchentes.

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,
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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).

3.1.1

Descrição Sintética dos Objetivos do Exercicio

Os objetivos do exercício de 2015 da UFLA foram concatenados ao planejamento estratégico
consolidado no PDI, de modo a seguir com o máximo de fidedignidade este instrumento de
planejamento de médio prazo. Assim, verifica-se que os objetivos do exercício de 2015 perseguiram
os seguintes pontos estratégicos: Modernização do Sistema Integrado de Gestão, Expansão dos
Cursos de Graduação, Mudança na Estrutura Organizacional, Internacionalização, Qualidade no
Ensino de Graduação e de Pós-Graduação, Centro de Referência em Pesquisa e Extensão,
Desenvolvimento de Grupos Multidisciplinares e Modernização na Gestão de Inovação
Tecnológica.
Neste sentido, a Figura 5 destaca os objetivos específicos do exercício bem como demonstra a
correlação dos mesmos ao planejamento estratégico institucional, de modo a evidenciar a harmonia
do planejamento institucional.
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Figura 5. Vinculação dos objetivos do exercício com o planejamento estratégico institucional
PO NTOS ESTRA TÉGICOS— PDI UFLA

Mode rnização
do Sistema de
Gestão
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Inte rnacionalização

Expansão do s
Cursos de Graduação

M ode rnização
na Ge stão de
Inovação Tecnológica

A com panhame nto, A valiação
e Atualização

Gestão Institucio nal

Estrutura Administrativa

O rganização Acadê mica

Acom panham ento, avaliação e
atualização

Gestão da Tecnologia da Inform ação

Alteração da Estrutura Adm inistrativa

Ensino de Pós-Graduação

Gestão de Assuntos Estudantis
e Com unitários

Ensino M édio

Ensino de Graduação

Gestão Integrada

Extensão da U niversidade

O ferta de N ovos Cursos

Gestão de Pessoas

Consórcio entre U niversidades

Educação a Distância

Gestão do Cam pus

Pesquisa

Gestão da Com unicação Social

Extensão e Cultura

Gestão O rçam entária e Financeira

Relações Internacionais

38

3.1.2

Estágio de implementação do planejamento estratégico

É importante destacar que o planejamento estratégico da UFLA está congregado em seu
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI elaborado para o período 2011-2015. Apesar de o
exercício de 2015 ser o último ano de vigência do PDI, faz-se necessário mencionar que muitos
elementos do planejamento estratégico são projetados também para o médio e longo prazos, ou seja,
extrapolam a vigência de um PDI podendo existir nos próximos instrumentos. Neste sentido, há
algumas ações de planejamento da UFLA que se estenderão a PDI’s seguintes.
No que toca ao eixo da Modernização do Sistema de Gestão, foram realizadas ações
referentes ao estabelecimento, revisão e atualização do plano de metas das Pró-Reitorias,
Departamentos e cursos de Graduação e Pós-Graduação. O Planejamento Orçamentário também foi
alvo de revisão, ao passo que houve um aprimoramento da Matriz de Descentralização de Recursos
da UFLA, de modo a tornar mais descentralizado, eficiente e transparente a gestão orçamentária
Institucional. Há que se ressaltar, também, que durante o exercício ocorreu periódica atualização do
software de acompanhamento das metas estabelecidas no PDI, o ProManager.
No ano de 2015, a Direção Executiva da UFLA também engendrou esforços para analisar o
diagnóstico do modelo atual da estrutura organizacional, o que faz jus ao ponto do planejamento
referente à Mudança na Estrutura Organizacional, essas mudanças na estrutura estão previstas para
ocorrer no 1º semestre de 2016, após deliberação final do Conselho Universitário.
Quanto ao ponto do planejamento que trata da Qualidade no Ensino de Graduação e PósGraduação, informa-se que em momento oportuno deste instrumento mais informações acerca deste
assunto serão fornecidas, mas não torna exaustivo indicar previamente que a Pós-Graduação da
UFLA obteve significativa inserção no cenário nacional e internacional no ano de 2015, ao se
considerar o número de ingressantes e egressos, produção científica, mobilidade acadêmica no
exterior, dentre outros aspectos.
Os esforços da Instituição para possibilitar aos discentes experiência profissional em
entidades públicas e privadas, como forma de estreitar os laços entre atividades acadêmicas e
prática profissional; o apoio, inclusive financeiro, para estrutura e manutenção dos laboratórios; os
investimentos em cultura, por meio da manutenção do Coral, da Orquestra de Câmara, dos Museus
e da construção do Centro de Cultura; a inauguração do INOVCAFÉ; as ações fomentadas no
Centro de Pesquisa e Experimentação (Fazenda Muquém) e no Centro de Transferência de
Tecnologia e Inovação Agropecuária da UFLA (Fazenda Palmital) materializam algumas das ações
realizadas na UFLA em atendimento ao ponto Centro de Referência em Pesquisa e Extensão do
planejamento institucional.
O Desenvolvimento de Grupos Multidisciplinares, outro eixo do planejamento estratégico da
UFLA, foi fomentado pela instituição, que apoiou a iniciativa e abertura de novos grupos de estudos
institucionais, compostos por discentes e estudantes de áreas distintas, como é o caso do Núcleo de
Estudo em Direito Tributário, por exemplo, que congrega pessoas engajadas nos cursos de
Administração, Administração Pública e Direito. A UFLA inseriu em sua pauta, no ano de 2015, a
iniciativa de fomentar novos grupos de trabalho com foco em ações inovadoras e lastreadas em
tecnologia de ponta, como ocorreu com a Agência de Inovação do Café (INOVACAFÉ). Neste
tópico ainda há que se abordar sobre o Programa de Apoio ao Primeiro Projeto – PAPP que também
lançou edital em 2015, com intuito de apoiar docentes novos na carreira à produção científica e
intelectual por meio da aquisição de equipamentos de apoio aos mesmos, também voltado para
grupos de docentes de áreas distintas.
No ano de 2015 o eixo da Internacionalização representou destaque e orgulho para a UFLA,
uma vez que a Instituição não apenas se manteve em excelente desempenho no ranking
internacional de avaliação institucional QuaquarelliSeimons – QS, mas também adentrou a outro
ranking internacional, o Times HigherEducation – THE. Também foram celebrados novos termos
de cooperação mútua entre a UFLA e instituições estrangeiras para fins de intercâmbio científico e
pesquisa, assim como foram recebidos alunos estrangeiros no campus por meio da execução desses
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termos de cooperação. A UFLA também disponibilizou ambientes educacionais bilíngues com a
oferta de cursos de inglês, espanhol e francês em vários níveis, no âmbito do Programa Inglês sem
Fronteiras, com intuito de preparar a comunidade acadêmica para a interação com estrangeiros.
Com vistas a atender à demanda da sociedade brasileira como um todo, mas especificamente
da região, por professores com titulação específica na área de Pedagogia, mas também formação
humana com visão holística foi inaugurado em 2015 a graduação presencial em Pedagogia, com
ênfase em Português e Inglês, ação esta que integra o eixo da Expansão dos Cursos de Graduação.
Por fim, no âmbito da Modernização na Gestão de Inovação Tecnológica, deve-se destacar a
ação integrada do Núcleo de Inovação Tecnológica (NINTEC) e da Incubadora de Bases
Tecnológicas (INBATEC). Basicamente, o NINTEC apoia e direciona pesquisadores a realizarem o
registro formal da Propriedade Intelectual, nos termos da legislação vigente. Já a INBATEC auxilia
no melhoramento do Produto Intelectual de pesquisadores e empresas de bases tecnológicas nela
incubados e na sua inserção no mercado. É relevante informar que foi criada a disciplina de
Inovação Tecnológica que passou a ser obrigatória em todos os programas de Pós-Graduação da
UFLA.
Outro ponto que merece destaque no eixo da Modernização na Gestão de Inovação Tecnológica
é a construção avançada em 2015 do Parque Tecnológico de Lavras (LAVRASTEC), uma iniciativa
da UFLA e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES). Trata de um
sistema de empreendimentos com o objetivo permanente de promover Pesquisa e Inovação
Tecnológica, estimular a cooperação entre Instituições de Pesquisa, Universidades e Empresas, bem
como dar suporte ao desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimento,
implantadas na forma de projetos urbanos e imobiliários que delimitam áreas específicas para
localização de empresas, instituições de pesquisa e serviços de apoio. Este empreendimento poderá
recepcionar também as empresas cujo prazo de incubação na INBATEC cheguem ao fim, dando
continuidade ao trabalho já realizado e garantindo sempre a constante busca pela melhoria do
produto intelectual produzido.
3.1.3

Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos

Tendo como início o planejamento estratégico da UFLA, centrado nos eixos da
Modernização do Sistema de Gestão, Expansão dos Cursos de Graduação, Mudança na Estrutura
Organizacional, Internacionalização, Qualidade no Ensino de Graduação e Pós-Graduação, Centro
de Referência em Pesquisa e Extensão, Desenvolvimento de Grupos Multidisciplinares e
Modernização na Gestão de Inovação Tecnológica, apresenta-se o seguinte fluxograma (Figura 5)
que sintetiza a vinculação dos planos da UFLA com as suas competências institucionais/legais e
com outros planos.
Além de a UFLA figurar como parte integrante do orçamento do Ministério da Educação
(MEC) e, por isso, estar relacionada aos planos deste, pode-se inferir que aquela também mantém
relação com os Ministérios do Meio Ambiente e Esporte, por meio de alguns Termos de Execução
Descentralizada. Também é importante destacar que muitas ações pertinentes ao planejamento
estratégico da UFLA também figuram no planejamento de entidades como CNPq, CAPES e
FAPEMIG, na medida em que estas fomentam, inclusive financeiramente, ações de ensino,
pesquisa e extensão.
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Figura 6. Representação da vinculação dos planos da UFLA com as competências institucionais e
outros planos

3.1.4

Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

Com intuito de monitorar a execução e o resultado de seu planejamento, a UFLA dispõe de
sistemas de informação destinados a este fim. É oportuno destacar que, especificamente para este
fim de monitoramento, esta Instituição utiliza o software ProManager BSC Online, que é um
software desenvolvido pela equipe integrante do Departamento de Ciência da Computação desta
Universidade.
Ressalta-se que este software congrega ferramentas com vasta capacidade de aplicação e
usabilidade no tratamento de informações para nortear, registrar, monitorar e verificar os resultados
do planejamento institucional. Dele podem ser extraídos relatórios com simples ou completas
informações, como por exemplo, dados referentes às metas, ações, indicadores, planos, e
cronogramas dos planejamentos por categoria de ação. Este software é alimentado/atualizado por
servidores especialmente designados de cada unidade administrativa da Instituição, selecionados a
partir de critérios ligados única e exclusivamente à capacidade, experiência e domínio das
atividades do setor e das metas e objetos da mesma. Por isso, esses dados traduzem a realidade
como ela é, isenta de vieses e pessoalidades.
Ademais, em homenagem ao princípio da publicidade este software permite que toda a
comunidade acadêmica e interessados possam acompanhar, monitorar e realizar sugestões sobre o
planejamento institucional e sua execução, por meio de acesso público no seguinte link:
http://UFLA.br/pdi/?p=133.
Além deste, outros softwares de gestão em uso na Instituição têm a funcionalidade de gerar
relatórios capazes de extrair informações balizadoras da execução do planejamento institucional,
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especialmente, no que toca à execução orçamentária e financeira ao nível de natureza da despesa,
como é o caso do SIPAC, que será tratado no item 8.3.1 deste relatório.
De posse dos dados extraídos dos sistemas de informação, os responsáveis pelas unidades
organizacionais monitoram a execução do período, de modo a checar a compatibilidade entre o que
foi planejado e o que foi executado, estando, assim, subsidiados a tomar decisões com intuito de
manter ou modificar as ações para alcançar os resultados esperados.

3.2

Desempenho orçamentário

O Desempenho orçamentário da UFLA no ano de 2015 será apresentado nos subtópicos que
seguem.
3.2.1

Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados
alcançados

A UFLA não dispõe de um instrumento de Planejamento Plurianual (PPA), por ser um órgão
tutelado ao Ministério da Educação, e, por conseguinte, estar subordinado ao PPA deste.
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3.2.2

Execução física e financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de Responsabilidade da Unidade

Quadro7. Ação/Subtítulos – OFSS - 20GK
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

Iniciativa

Objetivo

Programa

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

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

Caso positivo: (

)PAC (

20GK

0803
Código

) Brasil sem Miséria (

Tipo

2032

Temático

) Outras

Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Dotação
Inicial
1.950.523,00

Nº do subtítulo/
Localizador

Empenhada
1.950.523,00

Liquidada

1.475.632,96
Execução Física

Iniciativa apoiada

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

Valor em 1/1/2015

Valor Liquidado

0031
266.980,71
233.061,61
Fonte: TESOURO GERENCIAL e SIMEC. Conusuta extraída em 05/02/2016

Valor Cancelado

Restos a Pagar inscritos 2015
Processados Não Processados

Paga

1.301.084,59 1.301.084,59

Unidade de
medida

Descrição da meta

Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Despesa
Final

0,00

174.548,37

Previsto

Montante
Reprogramado
(*)

Realizado

1848

0

1220

Execução Física - Metas

Descrição da Meta
Iniciativa
apoiada
15.104,10

Unidade de medida
unidade

Realizada
1220
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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 profissionaise 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.

Iniciativa

Objetivo

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

Programa

Educação Básica

Unidade Orçamentária

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

Ação Prioritária

0597
Código

Caso positivo: (

)PAC (

20RJ

2030

) Brasil sem Miséria (

Tipo

Temático

) Outras

Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

0031

79.200,00

Nº do subtítulo/
Localizador

Final

Empenhada Liquidada
79.200,00
Execução Física

Projeto apoiado

0,00

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

Valor em 1/1/2015

0,00

Unidade
de medida

Descrição da meta

Nº do subtítulo/
Localizador
0031

Despesa

Valor Liquidado

0031
423.229,87
Fonte: TESOURO GERENCIAL e SIMEC. Conusuta extraída em 05/02/2016

Valor Cancelado
423.229,87

Paga

Restos a Pagar inscritos 2015
Não
Processados Processados

0,00

0,00

Montante
Reprogramado
Previsto
(*)
6

0

0,00

Realizado
0

Execução Física - Metas

Descrição da Meta
Unidade de medida
Projeto
apoiado
unidade
0,00

Realizada
0

44

Identificação da Ação
Código
Descrição
Iniciativa

20RK
Tipo
Temática
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.

Objetivo

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

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC (

0841

20RK

Código 2032

Tipo

) Brasil sem Miséria (

Temático

) Outras

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador

Dotação
Inicial

0031
Nº do subtítulo/
Localizador

Despesa
Final

36.361.946,00

Empenhada
38.587.946,00

34.875.643,88

Execução Física
Descrição da meta

Restos a Pagar inscritos 2015
Liquidada

Paga

25.848.708,22 25.848.708,22
Unidade de
medida

Nº do subtítulo/
Localizador

Estudante matriculado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Valor em
Valor Liquidado
1/1/2015
0031
21.781.452,84
13.940.879,69
Fonte: TESOURO GERENCIAL e SIMEC. Conusuta extraída em 05/02/2016

0,00

Não
Processados
9.026.935,66

Montante
Previsto

0031

Processados

unidade

9.900

Reprogramado
(*)
0

Realizado

Unidade de
medida
unidade

Realizada

10.000

Execução Física - Metas

Valor Cancelado

Descrição da Meta

361.458,65 Estudante matriculado

10.000
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Identificação da Ação
Código
Descrição
Iniciativa

4002
Tipo Temática
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.

Objetivo

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

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC (

0841

4002

Código 2032
) Brasil sem Miséria (

Tipo

Temático

) Outras

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Dotação

Inicial
0031

Despesa

Final

5.369.346,00

Empenhada
5.369.346,00

Execução Física
Descrição da meta

Nº do
subtítulo/
Localizador

3.674.782,67

Restos a Pagar inscritos 2015

Liquidada

Paga

2.461.910,34 2.461.910,34
Unidade de
medida

Nº do
subtítulo/
Localizador

Benefício concedido

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

Valor em
Valor Liquidado
1/1/2015
0031
3.037.652,92
Fonte: TESOURO GERENCIAL e SIMEC. Conusuta extraída em 05/02/2016

2.999.561,62

0,00

Não
Processados
1.212.872,33

Montante

Previsto
0031

Processados

2.300

Reprogramado
(*)
0

Realizado

Unidade de
medida
unidade

Realizada

1055

Execução Física - Metas

Valor
Descrição da Meta
Cancelado
37.837,69 Benefício concedido

1055
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Identificação da Ação
Código
Descrição
Iniciativa

8282
Tipo Temática
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
08 8282
por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da
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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.
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Código
2032
Tipo Temático
Extensão
26263- UFLA - Universidade Federal de Lavras
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015

Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Dotação

Inicial
0031

Despesa

Final

72.913.785,00

Empenhada
72.913.785,00 25.275.664,04

Execução Física
Descrição da meta

Nº do
subtítulo/
Localizador

Restos a Pagar inscritos 2015

Liquidada
8.896.570,22
Unidade de
medida

Paga
8.896.569,18

Nº do
subtítulo/
Localizador

Projeto viabilizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Valor em 1/1/2015

Valor Liquidado

0031
58.056.749,75
38.440.075,05
Fonte: TESOURO GERENCIAL e SIMEC. Conusuta extraída em 05/02/2016

1,04

Não
Processados
16.379.093,82

Montante

Previsto
0031

Processados

unidade

80

Reprogramado
(*)
0

Realizado

Unidade de
medida
unidade

Realizada

10

Execução Física - Metas

Valor
Descrição da Meta
Cancelado
121.616,77 Projeto viabilizado

10
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Análise crítica:
Esta análise de execução das metas é realizada levando em consideração o conjunto de ações
(subtítulos) sob responsabilidade da UFLA. Cabe ressaltar que 2015 foi um ano de
contingenciamento e cortes orçamentários, o que influenciou consideravelmente a execução e
obtenção das metas estabelecidas na LOA. Porém, mesmo com este corte orçamentário a UFLA
fechou o ano com a quase totalidade de suas metas realizadas e sem dívida com fornecedores.
Diante do exposto e considerando o conjunto de ações, pode-se afirmar que a UFLA obteve
êxito na execução de suas metas, algumas inclusive foram superadas, como é o caso da ação 20RK,
cuja meta era 9.900 alunos matriculados e foi atingido o número aproximado de10.000 alunos. Na
ação 20RJ não houve movimentação, uma vez que o recurso foi totalmente devolvido, pois a
Coordenação dos cursos UAB/UFLA considerou que o valor não seria suficiente para manutenção
dos cursos durante o ano de 2015.
Nas demais ações (20GK, 4002 e 8282), embora não atingida as metas, pode-se dizer que o
aproveitamento foi bom, pois a eficácia nestas foram de 66,02%, 45,87% e 12,5%, respectivamente,
o que significa que a UFLA cumpriu com suas responsabilidades legais, orçamentárias e
financeiras, assim como ao interesse público, ao viabilizar com isso, o alcance dos benefícios à
sociedade, aos estudantes e aos servidores. 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, manutenção da quantidade
e do valor da bolsa, apoio para alunos participarem de congressos. Isto permitiu a permanência de
mais alunos com vulnerabilidade econômica na Universidade e a participação em atividades extracurriculares (congressos, eventos esportivos, estágios, seminários científicos, etc).Destaca-se como
dificuldade para a execução da ação o corte orçamentário e a greve dos Técnicos-administrativos e
docentes.
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 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 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. O corte de 30 milhões no orçamento de capital foi o fator que mais
dificultou a execução da ação. Mesmo assim a direção executiva da UFLA foi atuante e conseguiu
recursos para que as obras não parassem, resultando em mais salas de aula, laboratórios, expansão
da biblioteca, além de melhorias em imóveis já existentes.
*Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores,
Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica.Nesta ação foi fundamental o grande
esforço dos coordenadores e da direção executiva da UFLA, uma vez que os recursos sofreram um
grande corte devido à crise em 2015.
Os fatores que mais contribuíram para o êxito nesta ação foram:
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a)a adequação da estrutura física disponível para o CEAD;
b)competência e dedicação da equipe de professores, tutores e técnicos envolvidos e;
c) o aopio da Reitoria e Pró-Reitorias. Dificultaram o andamento da ação a demora em
algumas licitações e a falta de recursos devido ao corte orçamentário. Como principais resultados
obtidos enfoca-se a formação de administradores públicos, formação inicial e continuada de um
elevado número de professores da educação básica, ampliação das oportunidades de formação
superior para a população de Minas Gerais, estreitamento das relações entre a Universidade e a
comunidade local e regional através da parcetia com os municípios matenedores dos polos de apoio
presencial, formação de equipe multidisciplinar, tutores e professores que atuam na EAD e a
aplicação do uso de materiais didáticos e recursos tecnológicos produzidos e utilizados para a EAD
nos cursos presenciais.
*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.
Ressalta-se que houve dificuldade de atender aos projetos com incentivos logísticos, de
divulgação e ainda a integração entre os diversos projetos e seus respectivos elaboradores necessita
ser ampliada.
Como resultados destacam-se a viabilização da participação dos alunos em processos de
interação entre universidade e sociedade por meio das atividades acadêmicas que contribuem para
sua formação acadêmica e profissional para o exercício da cidadania. Além disso, diversos projetos
atendem à comunidade externa, como os programas de cursos de qualificação profissional para a
comunidade externa e o curso preparatório para vestibulares (ENEM), destinado a estudantes com
alta vulnerabilidade socioeconômica e proveniente de escolas públicas.
3.2.3

Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

O desempenho orçamentário pode ser entendido como a própria execução do planejamento
orçamentário, ou seja, refere-se ao acompanhamento dos gastos realizados em cada uma das ações
orçamentárias inicialmente estipuladas no orçamento público com intuito de checar o alcance das
metas objetivadas. Assim, pode-se dizer que há fatores distintos que podem influenciar, negativa ou
positivamente, o desempenho operacional de órgãos da Administração Pública, fatores estes que
podem ser internos ou externos à própria entidade.
Assim, com base em minuciosa análise, infere-se que os fatores externos intervenientes no
desempenho orçamentário da UFLA, no exercício de 2015, foram o corte excessivo de gastos que o
Governo Federal implementou, o atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual e liberação de
apenas 1/18 do orçamento de custeio previsto para os primeiros meses do ano e a dificuldade em
manter firmes alguns contratos, especialmente os de execução de obras. Um fator interno
interveniente importante no desempenho orçamentário da UFLA observado durante o exercício de
2015 foi a greve.
É importante destacar que o corte de gastos implementado pelo Governo Federal no ano de 2015
impactou significativamente o desempenho orçamentário da UFLA, pois houve uma redução de
cerca de 30 milhões de reais de seu orçamento, sendo que houve redução de 10% do orçamento
destinado ao custeio e 47% ao capital.
Quanto à dificuldade em manter firmes alguns contratos administrativos, ressalta-se a fragilidade
das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) de se sustentarem financeiramente
em função de outros órgãos, especialmente municipais, não cumprirem com as suas obrigações para
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com as mesmas. Esta situação implica, em alguns casos, o encerramento da própria pessoa jurídica
e, com isso, todos os vínculos contratuais por ela estabelecidos.
Também é pertinente considerar que fatores econômico-financeiros ensejaram, no exercício de
2015, muitos pedidos de reajustes de contratações desta Universidade, o que implicou em “quebra”
do planejamento orçamentário e, por conseguinte, impactou negativamente o desempenho
orçamentário da Instituição.
A greve dos docentes e dos técnicos administrativos também afetou consideravelmente o
desempenho orçamentário da Universidade. A greve dos docentes durou cerca de quatro meses e a
greve dos técnicos administrativos durou pouco mais de quatro meses, o que implicou em atrasos
no calendário ordinário de compras da Instituição, desmantelando, assim, o desempenho
orçamentário institucional.

3.2.4

Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento – Não se
AplicaNão se Aplica

3.2.5

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Quadro 8. Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores
Restos a Pagar não Processados - Valores em R$ 1,00
Ano de Inscrição

Montante 01/01/2015

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2015

2014

76.082.491,19

56.088.443,30

70.883,06

19.923.164,83

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

Ano de Inscrição
2014

Restos a Pagar Processados
Montante 01/01/2015
Pagamento
Cancelamento
Saldo a pagar 31/12/2015
378,50
378,50
0,00
0,00

2013

3.055.341,01

3.055.341,01

0,00

0,00

2012

34.906,99

34.847,23

59,76

0,00

Fonte: TESOURO GERENCIAL - consulta extraída em 11/02/2016

Análise crítica:
 A UFLA tem procurado sempre a redução dos valores inscritos em restos a pagar através de
ações conjuntas entre a Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, a Diretoria de Contabilidade,
Orçamento e Finanças e o almoxarifado. Isso tem ocasionado a redução de seus valores
inscritos em restos a pagar.
 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$ 76.082.491,19 inscritos
em 2015 referente a 2014, restaram apenas R$ 19.923.164,83 e dos R$ 58.232.663,12
reinscritos referentes a 2013 restaram R$ 9.922.995,81.
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
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havendo desta forma tempohábil para a entrega da mercadoria ou prestação do serviço,
ficando portanto para o (s) exercício(s) seguinte(s).
3.2.6

Execução descentralizada com transferência de recursos – Não se Aplica

3.2.7

Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas Não se Aplica

3.2.8

Informações Sobre a Realização das Receitas

Quadro9. Receitas Próprias
Unidade Orçamentária: UFLA - Universidade Federal de Lavras
REALIZAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS
Programada
2015
2014

2015

2014

Aluguel

264.338,00

197.707,00

193.684,00

211.583,91

Vegetal

13.921,00

1.186,00

4.084,00

5.595,92

Animal

9.407,00

0,00

416.528,00

107.651,80

Serviços Tecnológicos

215.173,00

189.543,00

161.148,00

211.372,78

Adiminstrativos

410.131,00

456.388,00

741.043,00

924.677,71

Educacional

523.988,00

1.803.896,00

2.564.084,09

1.661.321,08

1.092.745,00

591.829,00

934.035,00

956.136,90

Alienação de Veículos

0,00

0,00

0,00

366.800,00

Alienação de móveis

0,00

0,00

0,00

7.500,00

Alienação de equipamentos

0,00

0,00

0,00

6.100,00

Semoventes

0,00

0,00

0,00

14.750,00

6.059,00

0,00

5.288,00

0,00

2.535.762,00

3.240.549,00

5.019.894,09

4.473.490,10

Receita

Hospedagem e alimentação ( R.U.)

Serviços de transferência de Tecnologia
TOTAL

Arrecadada

Fonte: SIMEC

Análise crítica:
 A "programação" da receita própria das Universidades é realizada pelo MEC.
 Receita de Aluguel: Na UFLA esta receita é proveniente do aluguel de espaços para
cantinas, Bancos, prestadores de serviços administrativos como xerox, etc.
 As receitas Vegetal, Animal, Serviços Tecnológicos, Semoventes e de transferência de
tecnologia são provenientes de resíduos de pesquisas realizads pela UFLA. O valor
arrecadado foi muito superior ao programado devido ao aumento de investimentos em
pesquisas nesta área em relação a anos anteriores.
 Receita Educacional: É proveniente da arrecadação de inscrições em Processos Seletivos e
cursos Lato Sensu.
 As receitas administrativas são provenientes de taxas por atraso na devolução na Biblioteca,
emissão de certificados, registros, renovações, taxas em geral e inscrições em concursos
públicos. Em 2014 e 2015 a UFLA realizou concursos para técnicos Administrativos e
Docentes e como o número de candidatos tem sido grande, a arrecadação ficou acima do
previsto.
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 As Receitas de alimentação são provenientes das vendas no Restaurante Universitário.
Atualmente são praticados os seguintes preços: Aluno carente: R$ 1,00/ Demais Alunos: R$
3,50/ Servidores: R$ 3,50 e visitantes: R$ 5,00.
 Devido ao grande número de refeições servidas diariamente, esta é a receita com maior
montante.
 Alienação de Veículos, Móveis e equipamentos:
 Em 2015 a UFLA não apresentou Receitas de CAPITAL. Em 2014 houve um montante de
R$ 380.400,00 referente a alienação de veículos, móveis e equipamentos que estavam
obsoletos, inservíveis ou cuja manutenção afrontava o princípio da economicidade. Todo o
processo seguiu rogorosamente a lesgislação pertinente.
 Serviços Tecnológicos: São receitas provenientes de análises químicas, controle e
experimentação de produtos, especificação e controle insdustrial, análises de solos,
identificação de pureza e testes.

3.2.9

Informações Sobre a Execução das Despesas

Quadro 10. Despesas por Modalidade de Contratação
Unidade Orçamentária:
Modalidade de Contratação

Código UO:
2015

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

UGO:
Despesa paga

Despesa Liquidada
2014

2015

2014

28.699.072,40

27.121.306,48

28.529.470,23

27.120.927,98

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

Convite

b)

Tomada de Preços

3.716.338,64

1.160.814,23

3.716.338,64

1.160.814,23

c)

Concorrência

4.172.230,94

835.253,37

4.172.230,94

835.253,37

d)

Pregão

20.810.502,82

25.125.238,88

20.640.900,65

25.124.860,38

e)

Concurso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Contratações Diretas (h+i)

9.561.625,01

9.246.928,21

7.947.527,17

9.246.928,21

h)

Dispensa

4.286.907,15

6.135.919,05

3.344.805,33

6.135.919,05

5.274.717,86

3.111.009,16

4.602.721,84

3.111.009,16

i)

Inexigibilidade

3.

Regime de Execução Especial

133.639,64

94.887,58

133.639,64

94.887,58

j)

Suprimento de Fundos

133.639,64

94.887,58

133.639,64

94.887,58

4.

Pagamento de Pessoal (k+l)

232.975.145,23

208.021.703,14

232.975.145,23

208.021.703,14

232.290.650,08

207.000.688,66

232.290.650,08

207.000.688,66

684.495,15

1.021.014,48

684.495,15

1.021.014,48

5.120.062,22

5.211.851,30

5.117.156,66

5.211.851,30

276.489.544,50

249.696.676,71

274.703.038,93

249.696.298,21

k)
l)

Pagamento em Folha
Diárias

5.

Outros

6.

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

Fonte: TESOURO GERENCIAL - Consulta extraída dia 11/02/2016
* Para o ano de 2014 foram utilizados os quadros preenchidos no relatório de Gestão 2014.

Análise críticada realização da despesa (Despesas por modalidade de contratação e Despesa
por elemento de despesa)
Alterações significativas ocorridas no exercício:
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 Diferentemente do exercício de 2014, o Relatório de Gestão de 2015 pede a execução das
despesas sem a segregação entre créditos recebidos pela LOA e créditos recebidos por
movimentação, ou seja, não houve exigência de distinguir o montante de despesas com base
na origem dos créditos, (se do próprio orçamento previsto na LOA ou se obtidos via
transferências internas e externas mediante convênios).
 O ano de 2015 foi um ano de corte no orçamento, principalmente das despesas de capital.
Isso refletiu gerando queda na execução das despesas da UFLA neste grupo,(DESPESAS
DE CAPITAL-OBRAS), onde em 2014 empenhou-se R$ 41.195.535,21 contraR$
27.989.564,67 em 2015. Também neste grupo, EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE, em 2014 empenhou-se R$ 11.524.350,16 contra R$ 3.883.127,11 em
2015.
 Dentro de cada Grupo a disposição dos elementos de despesa com maiores montantes
realizados foram os seguintes:
 GRUPO 1: Prevaleceu conforme 2014, sendo o elemento de despesa com maior montante
"vencimentos e vantagens fixas" (R$ 142.072.775,80), seguido de "aposentadorias e RPPS"
(R$ 39.739.402,50) e "obrigações patronais" (R$ 28.639.783,06). Isso se exploca devido ao
aumento no número de servidores em 2015.
 GRUPO 3: Em 2015, neste grupo a sequência foi "Outros serviços PJ"(R$ 16.441.926,02),
seguido de "locação de mão-de-obra" (R$ 12.326.966,26), e "Material de Consumo"(R$
6.828.248,78).
 GRUPO 4: Este grupo foi o que que sofreu maior corte em 2015. Houve uma redução de
cerca de 30%(R$20.428.645,39) em comparação a 2014. Neste grupo, mesmo com o corte
sofrido, a ordem dos gastos se manteve entre os elementos de despesa e na mesma
sequência, ("Obras e Instalações", "Equipamentos e material permanente" e "Outros serviços
PJ").
Com relação às despesas por modalidade de contratação, com exceção do " não se aplica"
que envolve folha de pagamento,bolsas e diárias, a modalidade " Pregão" foi a mais utilizada.
 O aumento na modalidade de contratação direta "Inexigibilidade" se justifica principalmente
pelo considerável aumento na tarifa de energia elétrica.
 Em 2015 também ocorreu redução considerável de cerca de 33% nas diárias. A principal
causa foi o corte no orçamento queresultou na paralisação das ações da CAPES-UAB. Pos
este motivo a UFLA recebeu apenas 30% dos recursos para os cursos à distãncia.
 Na modalidade dispensa houve uma redução de cerca de 30% (R$ 1.849.011,90). Isto
porque o CAR*- Cadastro Ambientalrural, já está em fase adiantada e recebeu menos
recursos em comparação ao ano de 2014.
 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
conhecimentona metodologia de trabalho da equipe da UFLA. Assim aFUNDECC 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. Estesequipamentos são adquiridos via importação e devido a sua especificidade
são empenhados via dispensa.
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Quadro11. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
Unidade Orçamentária: UFLA - Universidade Federal de Lavras
Grupos de Despesa
1. Pessoal
Vencimentos e vantagens fixas
Aposentadorias, RPPS,
Obrigações Patronais
Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3. Outras Despesas Correntes
Outros Serviços Terceiros- PJ
Locação de mão-de-obra
Material de consumo
Demais elementos do grupo
Grupos de Despesa
4. Investimentos
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Perm.
Outros Serviços Terceiros- PJ
Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
6. Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo

Código UO: 26263

DESPESAS CORRENTES
Empenhada
Liquidada
2015
2014
2015
2014
142.072.775,80 127.865.894,23 142.072.775,80 127.865.894,23
39.739.402,50
33.563.848,19
39.739.402,50
33.563.848,19
28.639.783,06
25.454.421,82
28.639.783,06
25.454.421,82

UGO:

RP não processados

2015

2014

10.267.619,45

9.136.958,65

10.267.619,45

9.136.958,65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.441.926,02
12.326.966,26
6.828.248,78
19.240.805,14

37.092.393,17
11.596.444,76
7.329.051,96
19.248.701,70

11.563.966,46
14.380.099,53
11.321.856,85
10.866.406,11
4.506.509,18
4.622.003,94
17.914.240,03
17.598.802,07
DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
2015
2014
8.100.808,11
2.381.367,09
1.896.677,54
3.094.072,74
30.700,00
417.364,38
0,00
0,00

4.877.959,56
1.005.109,41
2.321.739,60
891.359,59

22.712.293,64
730.038,65
2.707.048,02
1.334.461,67

9.892.168,30
11.321.856,85
4.414.175,19
18.326.972,13

14.380.099,53
10.866.406,11
4.622.003,94
17.598.801,47

Empenhada
2015
2014
27.989.564,67
41.195.535,21
3.883.127,11
11.524.350,16
39.900,00
1.773.639,40
0,00
0,00

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

Valores Pagos
2015
2014
142.072.775,80 127.865.894,23
39.739.402,50
33.563.848,19
28.639.783,06
25.454.421,82
9.136.958,65
10.267.619,45

RP não Processados

2015
19.888.756,56
1.986.449,57
9.200,00
0,00

2014
38.814.168,12
8.430.277,42
1.356.275,02
0,00

Valores Pagos
2015
2014
8.100.808,11
2.381.367,09
1.896.677,54
3.093.694,24
30.700,00
417.364,38
0,00
0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
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3.2.10

Suprimento de Fundos, Contas Bancárias tipo B e Cartões de Pagamento do
Governo Federal

Quadro 12. Concessão de Suprimento de Fundos
Exercício
Financeiro
2015
2014
2013

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI
Código
26263
26263
26263

Nome ou Sigla
UFLA
UFLA
UFLA

Meio de Concessão
Cartão de Pagamento do
Conta Tipo B
Governo Federal
Quantidade Valor Total Quantidade
Valor Total
0
0,00
80
251.500,00
0
0,00
57
171.000,00
0
0,00
90
112.070,51

Valor do maior
limite individual
concedido
5.000,00
5.000,00
3.000,00

Quadro13. Utilização de Suprimento de Fundos
Cartão de Pagamento do Governo Federal
Saque
Fatura
Exercício
Total
Nome ou
Valor dos
Valor das
(a+b)
Código
Qtde. Valor Total Quantidade
Sigla
Saques (a)
Faturas (b)
2015
26263 UFLA
0
0,00
0
0,00 133.639,64
133.639,64
2014
26263 UFLA
0
0,00
0
0,00
95.266,38
95.266,38
Fonte: DCOF/UFLA - Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora (UG)
do SIAFI

Conta Tipo B

Quadro14. Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código Sigla
Elemento de Despesa

Classificação do Objeto Gasto
Subitem da Despesa
01- Combustíveis e lubrificantes automotivos
04- Gás e outros materiais engarrafados
07-Gêneros alimentícios
12-Material de uso zootécnico
16-Material para expediente
17-Material de processamento de dados
18-Materiais e medicamentos para uso veterinário
19-Material de acondicionamento e embalagem
21-Material de copa e cozinha
24-Material para manut. de bens imóveis/instalações
25-Material para manutenção de bens móveis
26-Material elétrico e eletrônico
28-Material de proteção e segurança
29-Audio, vídeo e foto
35-Material laboratorial
39-Material para manutenção de veículos
42-Ferramentas

Total
55.442,77
739,00
2.432,52
2.037,70
1.208,00
229,80
6.634,51
300,00
11,90
32.438,96
6.447,06
567,50
977,50
352,40
65,00
5.493,40
513,06

12-Locação de máqunas e equipamentos
16-Manutenção e conservação de bens imóveis
17-Manut. econserv. de máq. e equipamentos
339039- Serviços
terceiros PJ
18-Serviços de estacionamento de veículos
19-Manutenção e conservação de veículos
68-Serviço de conservação ebenefic. de mercadorias
Fonte: DOCF/UFLA - Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

3.247,42
1.360,00
10.274,65
2.432,95
113,54
320,00
133.639,64

339030-Material de
consumo

26263

UFLA

Análise crítica
 A UFLA faz uso apenas do suprimento de fundos com cartão corporativo do Governo
Federal, evitando a conta tipo B. A utilização se restringe às despesas previstas em lei. A
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maior parte do valor utilizado é movimentado pelos motoristas em viagens longas, quando
se torna necessário o abastecimento do veículo, fato este que levou a UFLA a optar pelo uso
dessa medida.
A UFLA possui 20 supridos e cada um é detentor de um cartão de SF. Porém durante o ano
cada suprido movimenta vários processos de SF devido aos prazos para prestação de contas.
Desta forma em 2015 os foram: 20 supridos (20 cartões de SF) e 80 suprimentos de fundos
concedidos.
suprido ter mais de um processo de suprimento de fundos durante o ano.
O aumento do valor total de SF em 2015 em relação a 2014, foi ocasionado pelo aumento no
número de supridos.
Ao final do prazo de aplicação cada suprido presta contas dos valores realizados à DCOF Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças. Ressaltamos que a Auditoria Interna da
UFLA também solicita estes processos de suprimentos de fundos à DCOF para análises
rotineiras.

3.3

Desempenho Operacional

3.3.1

Apresentação e análise dos Indicadores de Desempenho

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.
A UFLA está no seleto grupo das 12 universidades do País que receberam o conceito
máximo (nota 5) no Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).
Em Minas Gerais, somente três universidades obtiveram conceito máximo: UFLA, Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Viçosa (UFV). No ranking recémdivulgado, referente ao ano de 2014, a UFLA ocupa a 3ª posição no Estado e a 10ª no País.
Em novembro de 2015, no fórum de pró-reitores de Planejamento e Administração
(FORPLAD), evento que reúne pro-reitores das IFES, foi apresentado um estudo, com a seleção de
indicadores tidos como os de maior interesse para a Sociedade e para os Gestores.
A UFLApretente consolidar em 2016 a criação desses indicadores 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.
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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
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3.3.2

Apresentação e análise dos Indicadores de Desempenho conforme deliberações do Tribunal de Contas da União

Quadro 15. 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)

2015
227.304.859,70
655,50
1.102,50
8.028
1.866
9.346,53
4.576,89
3.732
-

2014
230.298.637,88
589,00
1.103,75
7.437,50
1.708
11.100,62
5.432,74
3.416
-

EXERCÍCIOS
2013
187.838.272,68
533,50
1.037,75
6.156
1.740
10.008,20
4.788,59
3.480
-

2012

2011

157.436.413,02
535,00
957,75
6.373
1.672
10.438,53
5.086,55
3.344
-

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

Quadro 16. 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)

2015
17.380,00
12,68
7,54
1,68
0,57
0,19
4,78
4,75
38,79%

2014
15.864,48
15,02
8,02
1,87
0,73
0,19
4,78
4,82
36,78%

EXERCÍCIOS
2013
13.926,12
15,53
7,97
1,95
0,78
0,22
4,73
4,70
54,70%

2012
11.422,90
15,76
8,80
1,79
0,80
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%

Fonte: Assessoria para Indicadores Institucionais
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Análise dos Resultados dos Indicadores de Desempenho da UFLA
Abaixo um comparativo de 2015 em relação a 2014. Na sequência, apresenta-se o detalhamento de
cada indicador.
Quadro 17. Comparativo Indicadores
Exercícios
Indicadores Decisão TCU 408/2002-P

2015 (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/Aluno Equivalente 


I  CustoCorrente/Aluno Equivalente 


17.380,00
12,71
7,54
1,69
0,57
0,19
4,78
4,75
38,79%

2014 (B)
15.864,48
15,02
8,02
1,87
0,73
0,19
4,78
4,82
36,78%

Variação %
(A – B) / B
9,55%
-15,37%
-5,99%
-9,97%
-21,95%
0,99%
0,00%
-1,52%
5,47%

Custo Corrente
AGE  APGTI  ARTI

227.304.859,70
 17.380,00
9.346,53  3.732,00 0

De 2006 a 2015, foram criados 19 novos cursos, e vários dos cursos já existentes tiveram o
número de vagas aumentado. Em 2014 foram inciados4 cursos de engenharia, em 2015 o curso de
Medicina e Pedagogia. São cursos caros e a entrada de estudantes será gradativa até 2019 no caso
das Engenharias, 2020 no caso do curso de Pedagogia e 2021 no caso da Medicina, fatos que junto
com a inflação elevam o custo por aluno. Acreditamos que com uma gestão aprimorada o impacto
foi muito inferior ao que se poderia esperar em csos dessa natureza. Portanto, trata-se de um sistema
em franca expansão Outro fator relevante na composição de custos dos cursos ministrados pela
UFLA é que a maioria é voltada às Ciências Agrárias e Biológicas, com elevado custo de
manutenção, em razão da complexidade e tamanho de área de campo necessária ao cultivo de
espécies vegetais, casas de vegetação com ambiente controlado, laboratórios para aulas práticas,
hospitais veterinários, criação e manutenção de animais, entre outras. Mesmo durante esse período
de expansão da estrutura física e contratação de pessoal, a UFLA manteve como meta a melhoria da
qualidade de seus cursos. O resultado dessa política de qualidade é evidente na avaliação divulgada
pelo MEC.
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II  AlunoTempo Integral/P rofessor Equivalent e 


II  AlunoTempo Integral/P rof. Equivalent e 


AGTI  APGTI  ARTI
Nº Professore s Equivalent es

4.576,89  3.732  0
 12,68
655,50

Além do crescimento do número de alunos na Instituição, o número de docentes também
tem crescido, tendo ocorrido em 2015, contratação de 61 professores efetivos. Outro fator relevante
foi que, no ano de 2015, em função da greve, utilizamos o número de formandos do segundo
semestre de 2014, o que prejudicou o cálculo do número de Alunos de Graduação em Tempo
Integral.

III  AlunoTempo Integral/F unc. Equivalent e 

III  AlunoTempo Integral/F unc. Equivalent e 


AGTI  APGTI  ARTI
Nº Funcionári os Equivalent es

4.576 ,89  3.732  0
 7,54
1.102,50

A UFLA conta com apenas 580 servidores técnico-administrativos do quadro permanente
(um dos menores, entre todas as IFES, relativizando-se os demais indicadores). Outros 531
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. Em 2015 tivemos a efetivação de 22 servidores.

IV  Func. Equivalente/Professor Equivalente 

Nº Funcionários Equivalentes
Nº Professores Equivalentes

IV  Funcionário Equivalente/Professor Equivalente 

1.103,75
 1,87
655,50

A variação desse indicador se dá em razão da diminuição de funcionários terceirizados e,
crescente efetivação de servidores e docentes via concurso, e também do aumento em 2015 de
afastamentos para qualificação. 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 1004,50 / 655,50 = 1,53 e,
considerando-se somente os efetivos (técnicos e docentes), a relação seria de 571,50 / 624,00 =
0,91.
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V  Grau de Participaç ão Estudantil (GPE) 

AGTI
AG

V  Grau de Participação Estudantil (GPE) 

4.576,89
 0,57
9.346,53

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) 

1.866,00
 0,19
8 .028 ,00  1.866,00

O grau de envolvimento com a pós-graduação tem se mantido entre 0,19 e 0,22, 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  ConceitoCAPES/MEC p/ a Pós  graduação 

 conceito de todos os programas
Nº de programas de pós - graduação
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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 Qualificaç ão do Corpo Docente (IQCD) 

VIII  Índice de Qualif.do Corpo Docente(IQCD) 

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

((5  584)  (3  64)  (2  5)  6)
 4,75
(584  64  5  6)

O índice de 4,75 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 variação deste indicadorse deve à contratação de docentes
temporários em nível de graduação. Especialmente nas áreas onde há uma carência maior de
profissionais com doutoramento que aceitem se submeter a concursos para professor temporário.

IX  Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

IX  Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

Nº diplomados(NDI)
N º Total de alunos ingressantes

777
 38,79%
2003

A TSG é o indicador que fornece o índice de alunos que concluem o curso no tempo padrão
de duração prevista.Em 2015, em função da greve nas IFES, impossibilitou a utilização de
formandos dos segundo semestre de 2015. 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 pela UFLA para 9 semestres.
Além deste fator metodológico, outros fatores podem estar influenciando para reduzir a taxa de
sucesso na graduação, como cursos que apresentam índices elevados de evasão e aumento no tempo
de diplomação em função da retenção e de programas de mobilidade. A série apresentada mostra
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que a UFLA precisa adotar novos critérios para melhoria deste índice, voltados para a redução de
reprovações e evasões.
3.4

Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos - Não
se Aplica
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4
4.1

Informações sobre a Governança
Descrição das Estruturas de Governança

Conforme Regimento Geral da UFLA, 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.
Competências do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:
I.
estabelecer as diretrizes dos órgãos de ensino, pesquisa e extensão, de modo a
coordenar as programações, impedindo a duplicação de meios para fins idênticos ou
equivalentes;
II.
exercer, como órgão deliberativo e consultivo, a jurisdição universitária nos campos
do ensino, da pesquisa e da extensão;
III.
aprovar o seu Regimento Interno e as respectivas modificações, por dois terços de
seus membros, submetendo-o ao Conselho Universitário;
IV.
fixar normas complementares às deste Regimento Geral sobre processo seletivo,
currículos, matrículas, transferências, verificação do rendimento escolar, revalidação
de diplomas obtidos no exterior, aproveitamento de estudos, além de outras matérias
de sua competência;
V.
propor normas para o processo seletivo e fixar o número inicial de vagas para cada
curso;
VI.
opinar ou propor sobre a criação, agregação, desmembramento, incorporação ou
fusão e extinção de órgãos ou unidades;
VII. opinar e propor sobre a criação e extinção de cursos e programas;
VIII. aprovar alterações curriculares, criar ou extinguir disciplinas ou modificar a sua
distribuição e denominação, mediante proposta dos Colegiados de Curso;
IX.
aprovar ou modificar o calendário escolar;
X.
deliberar e propor sobre a criação, desmembramento ou extinção de departamento
didático-científico;
XI.
deliberar e propor sobre a criação e distribuição de cargos de magistério;
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XII.

opinar ou propor sobre a celebração de contratos e convênios, referentes ao ensino, à
pesquisa e à extensão, exceto os instrumentos relacionados a estágios curriculares;
XIII. propor normas para provimento de cargos de magistério e de técnico administrativos;
XIV. propor:
a) a contratação ou rescisão de contrato de professores visitantes e substitutos;
b) a nomeação, exoneração ou demissão do pessoal docente e técnico-administrativo;
XV. aprovar critérios para contratação de professores visitantes e substitutos;
XVI. deliberar sobre o afastamento de pessoal docente e técnico-administrativo;
XVII. eleger um de seus membros para representá-lo no Conselho Universitário;
XVIII. eleger seis de seus membros docentes para representá-lo no Conselho deCuradores;
XIX. organizar, em reunião conjunta com o Conselho Universitário e o Conselho
deCuradores, as listas de nomes para a escolha e nomeação do Reitor e do ViceReitor daUFLA, de acordo com a legislação vigente;
XX. aprovar projetos institucionais de pesquisa, planos de cursos e planos de atividadesde
extensão;
XXI. deliberar sobre taxas, contribuições e emolumentos;
XXII. criar câmaras e comissões permanentes ou temporárias, para estudo de
assuntosespecíficos;
XXIII. julgar os recursos sobre matéria de sua competência;
XXIV. deliberar originalmente ou em grau de recurso, sobre qualquer outra matéria desua
esfera de competência, não prevista no Estatuto, neste Regimento Geral e nosdemais
Regimentos Internos.

Conselho Universitário – CUNI - de deliberação coletiva da UFLA, em matéria de
administração financeira e política universitária, com a seguinte composição:
I.
do Reitor, como seu Presidente;
II.
do Vice-Reitor, como seu Vice-Presidente;
III.
de um representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eleito por seus
pares;
IV.
dos chefes dos Departamentos Didático-Científicos;
V.
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;
VI.
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;
VII. de sete representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares;
VIII. de cinco representantes do corpo discente, sendo três dos cursos de graduação e dois
dos programas de pós-graduação, eleitos por seus pares.
Competências do Conselho Universitário:
I.
formular a política global da UFLA;
II.
aprovar normas para a avaliação do desempenho institucional;
III.
aprovar o Estatuto e submetê-lo à autoridade competente para homologação;
IV.
aprovar o Regimento Geral;
V.
aprovar alterações ao Estatuto, por, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus
membros,em sessão especialmente convocada, submetendo-as à autoridade
competente parahomologação;
VI.
aprovar alterações ao Regimento Geral, por, pelo menos, 2/3 (dois terços) de
seusmembros, em sessão especialmente convocada para esse fim;
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

aprovar o seu Regimento Interno e os dos órgãos de administração, ensino,pesquisa e
extensão e dos órgãos suplementares;
aprovar as vinculações orgânicas dos órgãos suplementares;
aprovar a criação, agregação, desmembramento, incorporação ou fusão e extinçãode
órgãos ou unidades;
aprovar a criação, a organização e a extinção, em sua sede, de cursos e
programas,por proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
aprovar a alienação de bens imóveis, observada a legislação pertinente;
aprovar os símbolos da UFLA;
dispor sobre a elaboração e execução do orçamento da UFLA;
aprovar o relatório anual de atividades e a prestação de contas do Reitor;
organizar, em reunião conjunta com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão eo
Conselho de Curadores, as listas de nomes para a escolha e nomeação do Reitor e
doVice-Reitor, de acordo com a legislação vigente;
eleger seis de seus membros docentes para representá-lo no Conselho deCuradores;
apreciar recursos contra atos do Reitor e do Conselho de Ensino, Pesquisa
eExtensão;
outorgar os títulos de Mérito Universitário, Doutor Honoris Causa, ProfessorHonoris
Causa e de Professor Emérito;
participar da outorga dos graus e diplomas, em sessão solene;
criar câmaras e comissões permanentes ou temporárias, para estudo de
assuntosespecíficos;
deliberar sobre o uso da logomarca da UFLA;
deliberar sobre outras matérias atribuídas à sua competência, no Estatuto,
nesteRegimento Geral e nos Regimentos Internos, bem como sobre as questões
omissas.

Conselho de Curadores - órgão de fiscalização econômico-financeira da UFLA, compõe-se:
I.
de seis representantes do Conselho Universitário, escolhidos por seus pares, entre
osdocentes, com mandato de dois anos, permitida uma recondução;
II.
de seis representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, escolhidos por
seus pares, entre os docentes, com mandato de dois anos, permitida uma recondução;
III.
de um representante do Ministério da Educação, com mandato de dois anos;
IV.
de dois representantes do corpo discente, sendo um de graduação e outro de
programa de pós-graduação eleito por seus pares, com mandato de um ano, permitida
uma recondução;
V.
de dois representantes da comunidade externa, escolhidos pelo Conselho
Universitário, dentre os cidadãos que residam há mais de cinco anos em Lavras e que
estejam em exercício de profissão definida, com mandato de dois anos, vedada a
recondução;
VI.
de um representante dos servidores técnico-administrativos, eleito por seus pares,
com mandato de dois anos, permitida uma recondução.
Competências do Conselho de Curadores:
I.
fiscalizar os atos inerentes à execução orçamentária, examinando ou mandando
examinar, a qualquer tempo, a contabilidade e documentação respectiva;
II.
analisar a prestação de contas anual do Reitor e emitir parecer conclusivo, para
encaminhamento ao Conselho Universitário;
III.
organizar, em reunião conjunta com o Conselho Universitário e Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, as listas de nomes para a escolha e nomeação do Reitor e do
Vice Reitor, de acordo com a legislação vigente.
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Ouvidoria
A Ouvidoria da UFLA é um órgão de apoio e assessoramento da Reitoria, e tem por
finalidade contribuir com 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.
Competências da Ouvidoria:
I.
garantir o acesso do cidadão de forma direta, formal e gratuita às informações que
lhe forem devidas pela Administração Pública, salvo as informações sigilosas
previstas na legislação vigente;
II.
receber, registrar e processar as consultas, reclamações, denúncias, sugestões ou
elogios provenientes de demandas espontâneas emanadas de cidadãos;
III.
analisar e investigar, de forma independente e crítica, as consultas, reclamações,
denúncias, sugestões ou elogios recebidos de pessoa devidamente identificada, e
encaminhar o resultado de sua análise às unidades administrativas competentes;
IV.
analisar as manifestações anônimas recebidas e, entendendo por cabível, tomar
medida sumária informal com a finalidade de verificar a ocorrência do(s) fato(s)
alegado(s), constatado elemento deverossimilhança, tomar os procedimentos
cabíveis;
V.
acompanhar as providências adotadas pelas unidades administrativas competentes,
garantindo o caráter resolutório da demanda e mantendo o demandante informado do
processo;
VI.
sugerir às unidades administrativas da UFLA medidas de aprimoramento na
organização e no funcionamento da Universidade;
VII. propor às unidades administrativas da UFLA a edição, alteração e/ou, revogação de
atos normativos internos, com vistas ao aperfeiçoamento acadêmico ou
administrativo da Universidade;
VIII. estabelecer e divulgar sua rotina de atividades.

Auditoria Interna
A Auditoria Interna é um órgão de apoio e assessoramento técnico e 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.
Competências da Auditoria Interna
I.
acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade,
visando a comprovar a conformidade de sua execução;
II.
assessorar a gestão da UFLA, por meio do acompanhamento da execução dos
programas de governo, visando a comprovar o nível de execução das metas, o
alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento;
III.
verificar a execução do orçamento da UFLA, visando a comprovar a conformidade
da execução com os limites e com as destinações estabelecidos na legislação
pertinente;
IV.
verificar o desempenho da gestão da UFLA, visando a comprovar a legalidade e a
legitimidade dos atos e a examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia
e à eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil, de pessoal e
demais sistemas administrativos e operacionais;
V.
orientar, subsidiariamente, os dirigentes da UFLA quanto aos princípios e às normas
de controle interno, inclusive sobre a forma de se prestar contas;
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VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

examinar a prestação de contas anual da UFLA e as tomadas de contas especiais a
que for submetida, emitindo parecer prévio;
acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos e das unidades do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da
União;
elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT do exercício
seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna – RAINT
do exercício anterior e encaminhá-los ao órgão ou à unidade de controle interno a
que estiver jurisdicionado;
sugerir e/ou implementar procedimentos e rotinas, com objetivo de estabelecer
controles e procedimentos que considerem as normas em que a UFLA está inserida;
testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal;
mapear os procedimentos e as rotinas administrativas da Universidade.

Procuradoria-Geral
A Procuradoria-Geral é um órgão executivo de assessoramento e 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.
Comissão Própria de avaliação
A Comissão Própria de Avaliação é um órgão de apoio e assessoramento da Reitoria e tem
por objetivo a avaliação institucional.
Reitoria
A Reitoria, órgão executivo central que administra, coordena, fiscaliza e superintende todas
as atividades da UFLA, é exercida pelo Reitor, auxiliado pelo Vice-Reitor e assessorado pelas PróReitorias, Assessorias, Órgãos Suplementares e Administrativos.

4.2

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

a) estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades
descentralizadas, quando houver;
A atuação da unidade de 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. Vincula-se 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.
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 se posiciona 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;
No exercício de 2015 foram realizadas auditorias nas áreas: controle de gestão, gestão
orçamentária, gestão financeira, gestão de pessoas e gestão de Tecnologia da Informação.
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Além dos trabalhos supramencionados a equipe da Auditoria Interna da UFLA participou do
Levantamento de informações realizado pelo Tribunal de Contas da União sobre nas áreas de bolsas
de estudo e fundação de apoio, Acórdão nº 10.581/2015 - TCU 2ª Câmara, Processo TCU
014.275/2015-5.
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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;
Quadro 18. Plano de Auditoria - Metas e Ações
Nº

Ação Prevista

01

Acompanhamento do Processo de Prestação de Contas Anual –
referente ao exercício 2014.

02
03
04
05

Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –
PAINT 2016.
Acompanhamento da implementação das determinações/
recomendações dos Órgãos de Controle para a Instituição
Supervisão dos Trabalhos de Auditoria
Planejamento das ações de Auditoria

06

Assessoramento à gestão

07
08
09

Auditoriade Patrimônio
Avaliação da Gestão de Pessoas
Auditoria nos processos de concessão de diárias

10

Auditoria nos Processos Licitatórios e contratos decorrentes de tais
processos.

11

Avaliação sobre a gestão de Tecnologia da Informação

12
13

Avaliação de Controles internos
Avaliação de resultados quantitativos e qualitativos da gestão

Ação Realizada
Este trabalho consistiu na verificação da aderência do Relatório de Gestão, exercício 2014, as
normas do TCU e CGU. Não foi emitido relatório sobre o assunto. A prestação de contas está
disponível no endereço eletrônico:
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=52845068
Confecção do Plano de Anual de Atividade de Auditoria Interna encaminhado a CGURegional Minas Gerais, por meio do Ofício 008/2015 - Auditoria, de 30/10/2015
Atividade executada ao longo do ano a medida que a unidade jurisdicionada recebeu
diligências dos órgãos de controle
Atividade realizada ao longo do ano conforme execução dos trabalhos de auditoria
Atividade realizada ao longo do ano conforme execução dos trabalhos de auditoria
Participação em reuniões ao longo do ano para tratar dos mais variados assuntos no ambito da
unidade jurisdicionada
Reuniões dando orientações a respeito do assunto
Trabalhos em andamento envolvendo indenizações, afastamentos, gratificações e titulações
Auditoria a ser realizada em 2016
Analise preventiva de editais de licitações, visitas as obras e acompanhamento da execução
orçamentária no SIAFI.
Atividade desenvolvida ao longo do ano por meio de análise do sistema integrado de gestão,
SIPAC com ações pontuais e recomendações para correção de distorções encontradas pela
Auditoria Interna.
Auditoria a ser realizada em 2016
Auditoria a ser realizada em 2016

 Atividades não previstas e realizadas em 2015
Participação integral da equipe da Auditoria Interna da UFLA no Levantamento de informações realizado pelo Tribunal de Contas da União sobre nas
áreas de bolsas de estudo e fundação de apoio. O trabalho presencial da equipe do TCU ocorreu de 10 a 14 de Agosto de 2015, culminou com o
Acórdão nº 10.581/2015 - TCU 2ª Câmara, Processo TCU 014.275/2015-5.
A participação efetiva da equipe de Auditoria permitiu a aquisição de conhecimento para subsidiar futuras ações de auditoria, bem como contribuiu
para o aprimoramento da gestão.
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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;
A Auditoria Interna da UFLA informa que em 2015 não houve redesenho em sua estrutura
organizacional, nem reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada.
4.3

Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

A UFLA, até o presente momento, não possui setor/órgão específico de corregedoria
instituído devido ao reduzido número de procedimentos disciplinares instaurados anualmente. No
entanto, as atividades de controle e supervisão das Sindicâncias e Processos Administrativos no
âmbito da UFLA são desempenhadas pela servidora Giovana Daniela de Lima, vinculada à
Auditoria Interna, órgão de apoio e assessoramento à Reitoria, designada por meio da Portaria nº
962, de agosto de 2012.
Ressaltamos que embora a UFLA não tenha um órgão de corregedoria instituído, a
instituição atua permanentemente no sentido de apurar as possíveis irregularidades cometidas por
seus servidores, aplicando as devidas penalidades, quando estas se fazem necessárias.
No ano de 2015 foram instaurados 07 procedimentos administrativos sendo: 06
Sindicâncias, e 01 PAD.
Foram julgadas 04 sindicâncias, das quais 03 foram arquivadas e 01 penalidade aplicada
(suspensão de 21 dias).
Também foi julgado 01 Processo Administrativo Disciplinar, o qual foi arquivado.
Durante o exercício de 2015, a UFLA buscou cumprir o disposto nos artigos 4º e 5º da
Portaria 1,043, de 24 de julho de 2007. No entanto, tendo em vista a necessidade de aprimoramento
no trâmite de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias no âmbito da UFLA, alguns
processos foram cadastrados no sistema CGU-PAD após o prazo estabelecido na referida portaria.
Ainda no exercício de 2015, foi realizada uma reestruturação nas atividades de controle e
supervisão das Sindicâncias e Processos Administrativos no âmbito da UFLA, de modo que, a partir
de corrente ano, os registros no sistema CGU-PAD serão realizados atendendo aos prazos
estabelecidos na já citada Portaria CGU nº 1043/2007.
4.4

Gestão de Riscos e Controles Internos

Os objetivos e metas da universidade são estabelecidos no Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI. O PDI é uma exigência legal conforme Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, o
plano serve de subsídio 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 das
instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos
valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da
identidade institucional.
Os riscos dos processos são avaliados pelos gestores bem como pela unidade de Auditoria
Interna e necessitam de aprimoramentos.
A universidade trabalha continuamente para mitigar possíveis riscos de processos e quando
ocorrem fatos são tomadas as medidas cabíveis conforme a legislação.
O controle interno administrativo é exercido por cada gestor e continuamente passa por
aprimoramentos. A unidade de Auditoria Interna orienta os gestores acerca dos processos e a
administração superior da universidade apoia constantemente a capacitação de toda equipe com
objetivo de aprimorar os controles internos da universidade. Ações de Controle são realizadas
anualmente pela unidade de Auditoria Interna e também pela Controladoria-Geral da União e pelo
Tribunal de Contas da União.
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5

Relacionamento com a Sociedade

5.1

Canais de Acesso ao Cidadão

5.1.1

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)

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.
O Serviço de Informações ao Cidadão está disponível no endereço na
internet:http://ufla.br/acessoainformacao/A sede do SIC da 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 2014 e abril de 2015 o SIC da UFLA recebeu 64
pedidos de informação pelo sistema e-SIC. Verificou-se que os 64 pedidos de informação
registrados pelo sistema e-SIC foram realizados por 54 solicitantes, num total de 285 perguntas.
Todos os 64 pedidos de informação, que compõe o período em análise, foram respondidos dentro
dos prazos estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação.
Em relação ao período de análise anterior (maio de 2013 a abril de 2014), o período atual
apresentou um aumento de 10,3% na quantidade de pedidos de acesso à informação. No período de
maio de 2013 a abril de 2014 foram totalizados 58 pedidos de acesso à informação, sendo que, no
período atual esse número aumentou para 64 pedidos.
Ainda em relação aos 64 pedidos de informação supracitados, verificou-se que, em média,
foram utilizados 8,5 dias para apresentação de respostas aos solicitantes, prazo inferior ao limite de
20 dias estabelecido pela Lei de Acesso à Informação. Além disso, constatou-se uma redução no
prazo médio de dias para apresentação de respostas em relação ao período de análise anterior (maio
de 2013 a abril de 2014), quando foram utilizados, em média, 9 dias para apresentação de resposta.
Além desses pedidos registrados no e-SIC, a unidade física do SIC da UFLA recebeu
diariamente ligações telefônicas e realizou atendimentos presenciais onde foram demandados
somente pedidos simples de informação, tais como: contato telefônico de servidores e setores,
localização de departamentos e setores, serviços prestados, entre outros, sendo necessário apenas o
esclarecimento e o encaminhamento.
5.1.2

Ouvidoria

A Ouvidoria da UFLA, 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
Ouvidoria
está
disponível
no
endereço
eletrônico
na
internet:
https://www.ouvidoria.ufla.br/.
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 UFLA e a sociedade. O sistema foi desenvolvido pela equipe do Centro de
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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 2014 a
fevereiro de 2015 totalizaram 469 manifestações. Do total de manifestações registradas; 50 foram
na forma de consulta, 249 como reclamação, 120 na forma de denúncia, 14 como elogio e 36 na
forma de sugestão. Verificou-se um crescimento de 26,1% no número de manifestações registradas
na Ouvidoria, desde sua criação em fevereiro de 2010 até fevereiro de 2015. Ressalta-se que, do ano
de 2010 ao ano de 2014, houve um crescimento proporcionalmente maior da comunidade
acadêmica da UFLA (35,6%).
O tempo para respostas utilizado pelos dirigentes da UFLA no período de março de 2014 a
fevereiro de 2015 foi de 8,35 dias, mantendo-se aproximadamente o mesmo tempo utilizado no
período de março de 2013 a fevereiro de 2014 (8,31 dias).
Com o objetivo de proporcionar melhorias na prestação de serviço da Ouvidoria da UFLA,
desde o mês de junho de 2013 estamos orientando a todos os cidadãos que desejarem realizar
manifestações, sejam elas pessoalmente, por meio de telefonema ou por envio de e-mail a este setor,
que as registrem no sistema de gerenciamento de manifestações da Ouvidoria. Desse modo, o
cidadão poderá acompanhar todo o processo referente à sua manifestação pela internet, com maior
comodidade e transparência.
As manifestações enviadas a Ouvidoria por meio de correspondência, continuam sendo
registradas do mesmo modo. A permanência desse mecanismo de contato se justifica,
principalmente, por permitir o recebimento de documentação e/ou de denúncia anônima.
No período de março de 2014 a fevereiro de 2015, não foram registradas manifestações recebidas
por meio de correspondência, sendo que, do total de 469 manifestações recebidas no período em
análise, 433 foram por meio do sistema de gerenciamento de manifestações da Ouvidoria da UFLA
e 36 por meio de correspondência eletrônica (e-mail).
5.2

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 UFLA está disponível no endereço na internet:
http://www.ufla.br/cartadeservicos/.
Com o intuito de ampliar a divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão, a UFLA mantém link
permanente desse serviço no portal da instituição e nos sites do Serviço de Informações ao Cidadão
e da Ouvidoria.
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5.3

Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários

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 de
graduação e pós-graduação, professores, servidores técnico-administrativos e cidadãos de Lavras e
região opinarem a respeito do desenvolvimento da instituição.
Esses questionários foram disponibilizados pela CPA utilizando os formulários eletrônicos
do googledocs.
O link de acesso para a comunidade acadêmica foi encaminhado a todos via e-mail
institucional e também disponibilizado no Sistema Integrado de Gestão (SIG) da instituição que
integra todos os dados e processos da universidade, e que apresenta umas ferramentas destinadas à
consulta de dados acadêmicos do aluno e docente como exemplificado no quadro abaixo:
Figura 7. Modelo de e-mail enviado aos docentes (Pesquisa de Autoavaliação Institucional)
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Figura 8. Link disponível no SIG para acesso ao questionário CPA

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 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 e-mail 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 abaixo 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
Segmento
Docente
Graduação
Pós-Graduação
Técnico
Comunidade externa

População
Presencial a distância
8868
1866
Não definido

Total
643
8868
1866
576

Amostra
Respostas
%
257
39,9
2155
24,3
295
15,8
205
35,5
111
-
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5.4

Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes Sobre a Atuação da
Unidade

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:
Institucional:
Funções, competências, estrutura organizacional, relação de autoridades, agenda de autoridades,
horários e legislação da UFLA.
Ações e Programas
Informações pertinentes aos programas, ações, projetos e atividades implementadas pela UFLA.
Participação Social
Audiências públicas, consultas públicas ou outras formas de incentivo à participação popular
realizadas pela UFLA.
Auditorias
Resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomada de contas realizadas na UFLA. Contém os
Processos de Contas Anuais por meio de Relatórios de Gestão.
Convênios e Transferências
Informações sobre os repasses e transferências de recursos financeiros efetuados pela UFLA.
Receitas e Despesas
Informações sobre a execução orçamentária e financeira detalhada da UFLA.
Licitações e Contratos
Informações sobre licitações e contratos realizados pela UFLA.
Servidores
Concursos públicos de provimento de cargos e relação dos servidores públicos lotados ou em
exercício na UFLA.
Informações Classificadas
Rol das informações classificadas em cada grau de sigilo e o rol das informações desclassificadas
nos últimos doze meses.
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
Informações pertinentes ao funcionamento, localização e dados de contato do SIC-UFLA.
5.5

Medidas Para Garantir a Acessibilidade aos Produtos Serviços e Instalações

O Núcleo de Acessibilidade da UFLA (NAUFLA) é o órgão, dentro da Universidade, de
apoio e assessoramento nos aspectos de acessibilidade e inclusão.
Os alunos com deficiência da universidade têm seu desenvolvimento acadêmico
acompanhado pelos professores do Núcleo. Até o ano de 2015 a política da Universidade era
garantir a inclusão do aluno através de portaria que garante regime de ensino especial. O grupo de
apoio pedagógico, composto por professores ligados ao Núcleo, mantinha contato com os
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professores para traçar estratégias de ensino, baseadas em conversas com o estudante. O apoio ao
estudante com deficiência é feito com monitores disponibilizados pelo núcleo e o espaço do Núcleo
é utilizado tanto para atendimento como para produzir material didático de apoio aos estudantes. A
partir deste ano entra em vigor a ResoluçãoCEPE nº448, de17 dedezembro de 2015, que dispõe
sobre o Programa de Apoio aDiscentes com Necessidades Educacionais Especiais, que conta com
uma comissão interdisciplinar que traçará as estratégias didáticas e manterá contato direto com os
coordenadores de curso.
O Núcleo mantém contato direto com a prefeitura Universitária para cobrar e garantir a
acessibilidade dos passeios, áreas comuns e prédios da Universidade. Os portais e sítios eletrônicos
da Universidade estão sendo modernizados para garantir aacessibilidade e acesso a informação a
todos os usuários.
Para garantir a conscientização das pessoas, alunos, servidores e comunidade, o Núcleo
participa de palestras e atividades vinculadas a inclusão e acessibilidade em diversos setores da
Universidade.
Em relação à comunidade onde a Universidade está inserida, o Núcleo mantém contato com
a APAE e com o Centro de Educação e Apoio às Necessidades Auditivas e Visuais. Este contato
está intimamente ligado à formação inicial e continuada de professores, tanto nas licenciaturas
como junto ao Pibid, mas também tem o objetivo de mostrar que a Universidade está aberta para
receber alunos com deficiência desta comunidade em nossos cursos de graduação.
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6
6.1

Desempenho Financeiro e Informações Contábeis
Desempenho Financeiro no Exercício

Acerca dos principais obstáculos identificados na gestão orçamentária/financeira em 2015,
esta universidade elenca:
 o atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA),
 a liberação de apenas 1/18 do orçamento de custeio previsto para os primeiros meses do
ano;
 o contingenciamento do orçamento em 10% no custeio e 47% no capital;
 a greve dos servidores.
Com relação ao fluxo financeiro, esta Universidade recebe recursos mediante a liquidação
da nota fiscal, no SIAFI, que ocorre após a entrega de materiais e prestação de serviços pelos
fornecedores. A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, de posse destas liquidações,
apura os valores a serem repassados para a efetivação dos pagamentos.
Desta forma, para superar os grandes desafios na execução orçamentária e financeira a
Administração manteve um acompanhamento contínuo, buscando aperfeiçoar o fluxo orçamentário
e financeiro.
6.2

Informações sobre medidas para garantir a sustentabilidade financeira dos
compromissos relacionados à educação superior e políticas, instrumentos e fontes
de recursos para ensino, pesquisa e extensão

Para complementar seu orçamento e viabilizar vários projetos de pesquisa, ensino e extensão
são utilizadas outras fontes de recursos negociados com o Governo Federal e seus ministérios. Para
o ano de 2015, segundo a Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DCOF), o orçamento
foi de R$ 307.470.118,79 (trezentos e sete milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e dezoito reais
e setenta e nove reais).
Além do orçamento previsto para a Instituição, a Direção Executiva da UFLA tem
conseguido ampliar os recursos por meio de emendas parlamentares, planos de trabalho (PTAs) e
outras fontes de financiamento.
Apesar dos obstáculos na execução orçamentária em 2015, a UFLA superou os desafios na
execução orçamentária e financeira mantendo um acompanhamento contínuo, além de aperfeiçoar o
fluxo orçamentário e financeiro, em particular as despesas relacionadas com: bolsas e auxílios,
contratos de terceirização (Apoio Administrativo, Limpeza, Motorista, Manutenção Predial,
Programadores), Manutenção do Restaurante Universitário, Energia Elétrica e demais despesas
básicas necessárias ao funcionamento da Instituição.
Há que se ressaltar, ainda, acerca da arrecadação de rendas próprias da UFLA, oriunda da
comercialização de resíduos de pesquisa e da prestação de serviços realizada por algumas unidades
organizacionais. Pretende-se, cada vez mais, estimular que as unidades organizacionais gerem renda
a partir de sua produção científica e intelectual, com vistas à sustentabilidade financeira das
mesmas.
6.3

Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados

No que se refere à alocação de recursos captados pela UFLA, no ano de 2015, R$
64.165.858,62 (sessenta e quatro milhões cento e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e dois centavos) foram destinados às despesas de capital, R$ 70.332.553,68 (setenta
milhões trezentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos)
às despesas correntes e R$ 220.719.580,81 (duzentos e vinte milhões setecentos e dezenove mil
quinhentos e oitenta reais e oitenta e um centavos) às despesas com pessoal e encargos sociais,
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como pode ser livremente verificado no portal da transparência do Governo Federal.
É oportuno destacar que as dificuldades relacionadas aos limites de empenho se deram em
virtude dos cortes realizados pelo governo, no percentual de 10% em custeio e 47% em capital. Já
no contexto da movimentação financeira, o fator limitante para a UFLA está relacionado aos atrasos
de repasses financeiros realizados pelo MEC para fazer às obrigações assumidas.
Diante dos impasses na execução orçamentária e financeira relatados, a UFLA procedeu à
distribuição interna das restrições às despesas de cunho administrativo, assegurando a continuidade
dos projetos, programas e atividades diretamente vinculados ao ensino pesquisa e extensão, não
repassando aos departamentos didático-científicos as restrições vivenciadas neste segmento da
Administração Pública Federal no ano de 2015.

6.4

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

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 08 a 13.
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 7.2 pág. 14, (citado abaixo), que visa à adoção
de critérios confiáveis que permitam a geração de dados consistentes e comparáveis.
Macrofunção SIAFI - 020330 - ..."7.2 . 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 08 a 13.
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.
 ESTOQUES: Estão mensurados pelo valor de aquisição e estão com valores atualizados em
31/12/2015.
 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 valorde R$ 806,81. Estes valores estão atualizados até a data de
31/12/2015.
 IMOBILIZADO: Os itens deste grupo são mensurados pelo valor de aquisição.
Mensalmente é realizada a depreciação, amortização ou exaustão conforme o tipo de bem.
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 INTANGÍVEL: A UFLA possui o montante de R$ 4.545.001,98referente a aquisição e
desenvolvimento de software. A amortização acumulada até dezembro de 2015 perfaz o
montantede R$ 147.693,57. Ressalta-se que estes softwares foram adquiridos e outros estão
sendo desenvolvidos através de recursos recebidos do Ministério do Meio Ambiente para o
desenvolvimento do CAR - Cadastro Ambiental Rural -, importante ferramenta que visa
àimplementação 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. Até dezembro de 2015 as
depreciações acumuladas resultaram em um impacto negativo no patrimônio líquido na ordem de
R$ 37.100.754,24, conforme registrado nas contas de Ativo 1.2.3.8.01.00 (Depreciação acumulada Bens móveis) e 1.2.3.8.02.00 (Depreciação acumulada - Bens imóveis). No tocante às reavaliações
não houve atualizações porque a UFLA já atualizou todo seu ativo e passivo entre 2010 e 2012.
6.5

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade– Não se Aplica
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6.6

Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Quadro 19. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
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Quadro 20. Balanço Financeiro
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Quadro 21. Balanço Patrimonial
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Quadro 22. Demonstrações das Variações Patrimonais
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Quadro 23. Demonstrações dos Fluxos de Caixa
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Quadro 24. Balanço Orçamentário
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7

Áreas Especiais da Gestão

7.1

Gestão de pessoas

Figura 9. Evolução do número de discentes, professores e técnicos da UFLA
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Evolução UFLA: 2005-2015

2015

Obras

*A partir de 2015 o número de Matriculados = Conceito do Censo da Educação Superior = Alunos do 2º semestre com Situação “Cursando + Formados do ano”. O número de 2015 ainda está
sendo apurado, pois o Censo está em fase de conclusão, e o 2º semestre de 2015, devido à greve,ainda não terminou. Números aproximados.
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7.1.1

Estrutura de Pessoal da Unidade

Quadro25. Força de Trabalho da UJ
Lotação

Egressos
no
Exercício

Autorizada

Efetiva

Ingressos no
Exercício

1.261

1.267

160

045

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

1.261

1.235

132

009

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

1.261

1.225

132

009

-

2

-

-

-

7

-

-

-

1

-

-

138

032

028

036

-

-

-

-

1.399

1.267

160

045

Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos

1.2.2.
Servidores
descentralizado

de

carreira

em

exercício

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4.
esferas

Servidores requisitados de outros órgãos e

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: SIAPE/Cadastro (dezembro/2015)

Quadro26. Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

TA

Docente
s

580

645

580

645

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

2

-

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

4

3

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

1

-

2. Servidores com Contratos Temporários

-

032

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

-

-

587

680

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

4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: SIAPE/Cadastro (dezembro/2015)

98

Quadro 27. Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas

Lotação
Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão

Ingressos no
Exercício

Egressos no
Exercício

246

246

-

-

1.1. Cargos Natureza Especial

-

-

-

-

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

-

-

-

-

039

039

-

-

2

2

-

-

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

1

1

--

-

1.2.4. Sem Vínculo

-

-

-

-

1.2.5. Aposentados

-

-

-

-

204

204

-

-

204

204

-

-

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

-

-

-

-

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

-

-

-

-

246

246

-

-

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2.
Servidores
Descentralizado

de

Carreira

em

Exercício

2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: SIAPE/Cadastro - (funções CD; FG; FCC) (dezembro/2015)

Análise Crítica


Adequação quantitativa e qualitativa do quadro de servidores à missão organizacional

No que se refere à adequação qualitativa, o servidores que ingressaram recentemente e ainda
não dominam as rotinas administrativas e técnicas têm oportunidade de se aprimorarem por meio de
cursos de capacitação. Entretanto, apesar dos bons resultados do programa de capacitação, há
alguns saberes que somente são aprendidos com o decorrer do tempo, na prática e vivência diária no
mundo do trabalho.
Quanto à adequação quantitativa, reafirma-se o déficit histórico de técnicos administrativos
existente na UFLA, que imprime uma carga de trabalho intensa e um elevado gasto com
terceirização. De acordo com o MEC, a relação ideal de alunos e técnicos (RAT) é de 1 servidor
técnico administrativo para cada 15 alunos. A UFLA tem hoje mais de 10.000 matrículas, as quais,
divididas por 15 resultam em 666TA’s. Se em dezembro/15 contava-se com 580 servidores no
quadro permanente, fica clara a inadequação de nosso quadro às reais necessidades.


Desempenho funcional dos servidores

A UFLA contava em 31 de dezembro de 2015 com um total de 645 docentes e 580 técnicos
administrativos. São servidores comprometidos que trabalham com zelo e dedicação. Este nosso
perfil profissional vive e pensa a universidade de forma a conquistar sempre novas e melhores
posições em seus indicadores de excelência. Por outro lado, para se gerir a força de trabalho de
forma mais dinâmica e moderna, o foco além do cumprimento das metas deve estar na gestão de
competências. Lidamos com profissionais com este perfil na base da confiança. O resultado é
medido em nossos projetos, na forma como conseguimos empenhar os recursos, nos indicadores de
pesquisa, na qualidade do ensino, nas obras concluídas, na inserção de nossos egressos no mercado
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de trabalho, na efervescência cultural e intelectual. E temos certeza que se alcançamos e
extrapolamos os resultados esperados é porque respeitamos nossos colegas de trabalho que
integram o corpo docente e técnico-administrativo.
Ressalte-se que tanto os servidores docentes como os técnicos-administrativos são avaliados
por meio de relatórios de avaliação e desempenho coordenados pela Comissão Permanente de
Pessoal Docente e Coordenadoria de Capacitação e Avaliação.


Necessidade de redução ou ampliação do quadro de pessoal efetivo e terceirizados

A necessidade de ampliação do quadro de técnicos administrativos e docentes está aliada à
criação de novos cursos, além do déficit histórico anteriormente citado. Em termos objetivos, de
acordo com a RAT proposta pelo MEC, a UFLA necessita atualmente de um acréscimo de 220
servidores. Tendo em vista que muitos cursos recém-criados ainda não têm a quantidade plena de
alunos, pois ainda não alcançaram o último período letivo, estima-se que a UFLA deverá chegar nos
próximos anos em 15.000 matrículas. Caso isso ocorra, de acordo com a RAT de 15/1, serão
necessários 1.000 servidores técnicos administrativos.
Além disso, a UFLA tem perdido ano a ano, os servidores ocupantes dos cargos de nível
auxiliar, nível B, que se aposentam e em decorrência da extinção dos referidos cargos pelo governo,
não há possiblidade de reposição. A exemplo dos cargos de auxiliar de agropecuária ou auxiliar de
veterinária e zootecnia, que são muito importantes, haja vista a universidade ter o foco nas ciências
agrárias. Como consequência, estas vagas não preenchidas por servidores do quadro, implicam na
contratação via terceirização, onerando o orçamento de OCC da instituição e dificultando a gestão
financeira e a manutenção dos inúmeros produtos e serviços que são oferecidos, não só à
comunidade acadêmica, mas também, a toda a sociedade.


Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Pessoas

A PRGDP, órgão que tem por finalidade o planejamento, a implantação e o controle das
políticas de gestão e desenvolvimento de pessoas na instituição, tem envidado esforços para que a
gestão e o desenvolvimento de pessoas estejam sintonizados com a política de melhoria da
qualidade institucional, sobretudo da valorização e do reconhecimento pessoal.
Nesse sentido, a política de pessoal na UFLA se ancora no princípio de que os servidores
são sujeitos ativos e participativos que constituem a base para a viabilização e implantação dos
projetos, das ações e serviços desenvolvidos na universidade. Esta política reforça que a utilização
dos avanços tecnológicos e da alta tecnologia não substitui a atuação de um bom profissional.
Para manter o padrão de excelência da universidade, a política de pessoal se inicia com
rigoroso processo seletivo, por meio de concurso público, buscando garantir o acesso igualitário ao
processo de seleção para os candidatos que atendam ao perfil do cargo. Dessa forma, a UFLA
conduz um processo organizado e transparente e com uma ampla divulgação, permitindo o livre
acesso de candidatos, incluindo, se for o caso e de acordo com a legislação pertinente, pessoas com
deficiência.
Uma vez aprovados em concurso público, os servidores técnico-administrativos e docentes
são avaliados periodicamente. Esta avaliação segue critérios pré-estabelecidos os quais contemplam
o desenvolvimento das competências técnicas, éticas e relacionais.
A avaliação é permanente e tem a finalidade de instrumentalizar as chefias no que concerne
ao acompanhamento do servidor, bem como indicativos para a educação continuada. Na UFLA,
existem instrumentos distintos de avaliação para os servidores técnicos já estáveis e os que se
encontram em estágio probatório, ambos gerenciados pela Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas. Para os servidores docentes, os processos de avaliação e estágio
probatório são gerenciados pela Comissão Permanente de Pessoal Docente.
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Respeitando a cultura organizacional da UFLA, ancorada na participação, na democracia e
no reconhecimento que seus servidores são sujeitos ativos, a universidade oferece um leque de
oportunidades para que, por meio da qualificação e da capacitação, seus servidores técnicoadministrativos se desenvolvam na carreira. Por outro lado, o corpo docente também encontra todas
as condições e apoio institucional para aprimoramento profissional e ascensão na carreira, por meio
do estímulo à participação em programas de pesquisa e/ou pós-graduação avaliados como
excelentes pela CAPES.
A universidade se preocupa com o desenvolvimento dos servidores técnicos e docentes e
para tanto, utiliza a capacitação como forma de incrementar o desenvolvimento profissional e
pessoal. Como pode ser observado no quadro referente ao quantitativo de servidores capacitados
dos anos anteriores, um percentual elevado de servidores participou dos inúmeros cursos
promovidos por esta Pró-reitoria. Infelizmente no ano de 2015, conforme demonstrado no quadro
abaixo, em decorrência do longo período de greve dos servidores técnico-administrativos, de 28 de
maio a 08 de outubro de 2015, os cursos ofertados em 2015 ficaram prejudicados, pois foram
suspensos durante este período.
Quadro 28. Quantitativo de servidores participantes de cursos de capacitação em 2015
PLANO DE CAPACITAÇÃO 2015
Período de
oferta/realização

CURSO

Participantes
Carga Horária técnicos
docentes
administrativos
96 horas
11
1

1 Língua Inglesa para Iniciantes (Beginner) - T1

9/2 a 26/8

2 Língua Inglesa para Iniciantes (Beginner) - T2

3/3 a 25/8

96 horas

12

0

O Trabalho, a Educação e a Sociedade: Ideologias
3
em Questão

13/4 a 20/5

30 horas

6

1

4 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

13/4 a 29/6

80 horas

7

0

26/5 a 3/7

60 horas (em
3 módulos)

13

4

6 Inglês para Atendimento ao Público - Módulo 1

3/8 a 17/9

40 horas

3

1

7 SIAPE - Cadastro

24/8 a 28/8

40 horas

19

0

5 Gestão de Projetos no Setor Público

Treinamento para dimensionamento de pessoal
8
na UFLA - fase inicial
9 Inglês para Atendimento ao Público - Módulo 2

15 e 16/9

8 horas

24

0

22/10 a 10/13

1

1

10 Meio Ambiente e Sustentabilidade

3/11 a 16/12

40 horas
64 horas (em
3 módulos)

7

0

11 Língua Inglesa A1/A2 Básico 1ª parte

9/11 a 15/12

36 horas

19

1

10 e 11/12

4 horas

28
150

20
29

12 Lei de Acesso à Informação
sub total
TOTAL GERAL

179



Acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos
As ações relacionada abaixo são implementadas pela Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas com o objetivo de orientar os servidores ocupantes do cargo de
professor de magistério superior em relação às obrigações advindas da jornada com dedicação
exclusiva:
a) fazer constar no edital do concurso 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 referido cargo;
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c) envio anualmente de solicitação aos professores de magistério superior com dedicação
exclusiva para que preencham e atualizem a declaração citada no item b.
A seguir são apresentadas algumas informações sobre os indicadores gerenciais de gestão de
pessoas referentes ao ano de 2015:
 Absenteísmo – de acordo com os registros do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do
Servidor (SIASS), em 2015 do total de 1.225 servidores ativos, 133 servidores se afastaram
para tratamento da própria saúde ou em pessoa da família.
 Perfil etário dos servidores x tempo de serviço – o perfil etário dos servidores da UFLA
manteve a tendência iniciada pelo ingresso de novos servidores advindos do programa
REUNI e da implantação dos novos cursos de graduação. Em 2015 ingressaram na
universidade 132 novos servidores, sendo 72 docentes e 60 técnicos administrativos,
acarretando a renovação da força de trabalho. Ocorreu no mesmo período 35 aposentadorias
na universidade, sendo 9 docentes e 26 técnicos administrativos. Há uma renovação do
quadro, os mais antigos estão dando espaço aos mais novos. Ganha-se com energia,
idealismo e aspirações de vanguarda dos servidores que estão chegando, porém, perde-se a
experiência, o conhecimento e um pouco do amor pela instituição, característico da geração
X, daqueles servidores que estão saindo.
 Rotatividade – a exemplo do que ocorreu nos últimos anos, os servidores que ingressam
hoje na universidade demonstram interesse em progredir dentro do serviço público federal,
buscando assim novos concursos em que a remuneração dos cargos sejam mais vantajosas.
A expansão das IFES tem propiciado muitos concursos, assim como vem ocorrendo em
outros poderes como judiciário e legislativo.
 Formação acadêmica – O nível de formação dos servidores da UFLA é elevado. Em
dezembro de 2015 do total de 645 professores ocupantes de cargo efetivo, 581 possuíam
doutorado ou pós-doutorado, alcançando o percentual de 90%. Entre os 580 técnicos
administrativos, 290 possuíam a titulação de especialização, mestrado ou doutorado,
alcançando o percentual de 50% de servidores.
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7.1.2

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

Quadro29. Despesa de pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Membros de poder e agentes políticos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade
2015
64.993.232,02 55.545.329,91 11.576.552,54 6.502.682,80
550.080,34
5.537.223,07
5.643.323,25
151.679,34
Exercícios
2014
58.277.270,42 51.183.484,30 10.788.184,53 6.185.298,69
644.681,09
5.165.739,65
5.314.503,19
84.908,00
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade
2015
0,00
154.182,56
11.927,93
4.509,96
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios
2014
0,00
133.978,38
15.859,89
4.841,04
0,00
395,32
0,00
0,00
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores cedidos com ônus
2015
427.922,74
1.045,84
44.119,57
52.654,28
5,24
18.054,16
0,00
5.158,07
Exercícios
2014
165.441,48
0,00
15.745,06
27.826,67
8.952,00
12.081,18
Servidores com contrato temporário
2015 *
1.794.029,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios
2014
1.312.093,90
0,00
108.347,77
212.516,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Estagiários e Residentes
2015 *
1.336.078,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios
2014
1.013.839,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte: SIAFI(* Os valores das Gratificações e Adicionais dos servidores com contrato temporário estão somados com Vencimentos e Vantagens Fixas)
2015
2014

0,00
0,00

0,00
0,00

Decisões
Judiciais

Total

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
63.073,00

150.500.103,27
137.707.142,87

0,00
0,00

170.620,45
155.074,63

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

548.959,90
230.046,39

0,00
0,00

1.794.029,18
1.632.958,12

0,00
0,00

1.336.078,40
1.013.839,64
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7.1.3

Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal

Conforme comentado no Relatório de 2015, referente ao exercício de 2014, os riscos já
identificados na gestão de pessoas pela PRGDP/UFLA são os mesmos da maioria das outras IFES,
muito 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, porém, sem
muitas proposições de solução ou de enfrentamento. A seguir, um rápido comentário sobre
algumas questões facilmente percebidas pela PRGDP e que trazem riscos para a gestão de pessoas
na instituição:
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. As instituições não dispõem de
vagas para abrir concursos de modo a alocar os novos servidores para “conviverem” certo
tempo com aqueles que vão se aposentar, e durante este tempo “aprender o serviço”. As
vagas somente surgem após a aposentadoria. Isto tem gerado algumas crises de sucessão,
especialmente nas áreas em que se leva muito tempo para dominar bem todas as situações de
serviço, tais como a própria área de pessoal e a contábil-financeira;
b) Baixos salários – apesar do discurso vigente, as carreiras das IFES são as que pior
remuneram seus servidores. A última greve dos servidores técnico-administrativos, neste
ano de 2015, foi a mais longa sob o comando da Fasubra (133 dias). Nem por isso os ganhos
foram significativos e continuamos, por exemplo, sem uma data-base. Ainda 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, e
alguns já da geração Z. De acordo com as teorias sociológicas e comportamentais, 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 frustrado como ritmo da “máquina pública”. A máquina pública tenta acelerar e se
modernizar, porém, a grande massa de trabalhadores da Geração X não consegue ou não
permite que isto ocorra de maneira rápida, o que frustra estes novos trabalhadores;
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. Na agenda de mudanças, o tema Reforma da Previdência deverá
impactar também os servidores públicos, tornando o serviço público cada vez menos
atrativo.
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7.1.4

Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários

Quadro 30. Contratação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos da Unidade
Unidade Contratante

Nome:Universidade Federal de Lavras
UG/Gestão:153032

Ano do
Contrato
2011
2012
2012
2012

Objeto

CNPJ: 22.078.679/001-74
Informações sobre os Contratos
Identificação
do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início
Fim
01/07/2014
30/06/2015
01/12/2014
30/11/2015
01/12/2014
30/11/2015
01/12/2014
30/11/2015
01/12/2014
30/11/2015
30/10/2015
29/10/2015
01/07/2015
30/6/2016

Serviços de vigilância
021/2011
12.006.015/0009-99
Serviços de manutenção predial
045/2012
04.552.404/0001-49
Serviços de informática
046/2012
04.552.404/0001-49
Serviços de apoio administrativo
047/2012
04.552.404/0001-49
Serviços de motorista e manutenção
048/2012
04.552.404/0001-49
2012
veicular
2014
Serviços de limpeza e conservação
043/2014
04.552.404/0001-49
2015
Serviços de vigia
038/2015
09.169.438/0001-72
Observações:
http://www.andré.ufla.br/site/superintendencia-de-planejamento/coordenacao-de-gestao-de-contratos-administrativos/
http://ufla.br/acessoainformacao/
Legenda: (E) Encerrado; (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado
Fonte:PROPLAG/Assessoria de Planejamento e Gestão

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
Fundamental
84

Médio
40
14

90

148

2
135

10
3
38

Sit.

Superior

6

E
P
P
P
P
P
A
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Quadro31.Composição do Quadro de Estagiários
Nível de escolaridade
1.

Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Despesa no exercício

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

(em R$ 1,00)

Nível superior
1.1 Área Fim

0

0

0

21

Nível Médio

0

0

0

0

2.1 Área Fim

0

0

0

0

2.2 Área Meio

0

0

0

0

R$ 140.375,34

1.2 Área Meio
2.

3.

Total (1+2)

21

R$ 140.375,34

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.

7.1.5

Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com
organismos internacionais – Não se Aplica

7.2

Gestão do patrimônio e infraestrutura

7.2.1

Gestão da Frota de Veículos

As legislações vigentes que regulam a utilização da frota da UFLA são:
 Portaria n°250 de 01 de agosto de 2005;
 Portaria n°67 de 22 de outubro de 2013;
 Portaria n°61 de agosto de 2014;
 Regimento Interno;
 Instrução normativa nº3 de 15 de maio de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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.
Em se tratando da frota de veículos próprios, a UFLA possui hoje 107 (cento e sete) veículos,
categorizados como:
 09 (nove) veículos pesados utilizados para manutenção do campus;
 35 (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 (quatorze) 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;
 11 (onze) motos utilizadas pela vigilância do campus para realização de rondas diárias e
pela equipe de manutenção, dada a extensão territorial da Instituição;
 16 (dezesseis) veículos utilitários utilizados pelas equipes de manutenção do campus e
em viagens institucionais;
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 22 (vinte e dois) 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.
 Média Anual da Frota por Grupo: A frota da UFLA roda anualmente cerca de
1.600.000Km, sendo 60% disto para veículos de passeio, utilizados em viagens.
 Idade Média da Frota por Grupo: 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: 5 anos
 Máquinas agrícolas: 7,5 anos.
 Veículos de transporte coletivo: 8,3 anos.
 Motos: 2 anos.
 Veículos utilitários: 8,6 anos.
 Veículos de transporte individual: 5 anos.
A escolha da aquisição de veículos ou locação é feita utilizando o princípio da economicidade.
Para veículos leves, de rodagem 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, que também são utilizadas nas fazendas experimentais da UFLA, a Palmital e a Muquém.
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.
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.
7.2.2

Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações
gerenciais sobre veículos nessas condições

Na existência de veículos declarados por comissão própria como inservíveis, a UFLA destinaos a Leilão Público, consoante o disposto que rege a matéria, especialmente a Lei nº. 8.666/93.
Historicamente, a UFLA não detém veículos em situação fora de uso, apenas aqueles que serão
ou já foram classificados patrimonialmente como inservíveis.
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Os veículos na condição de inservíveis ficam estacionados em espaço próprio destinado pela
própria Diretoria de Transportes e Máquinas, unidade organizacional responsável pela gestão da
frota da Instituição.
7.2.3

Gestão do patrimônio imobiliário da União

A Gestão do Patrimônio Imobiliário da UFLA é realizada de modo compartilhado entre a
Coordenadoria de Materiais e Patrimônio (CMP) e a Prefeitura Universitária (PU). A CMP realiza
as atividades inerentes às questões legais pertinentes à matéria, sendo de sua responsabilidade a
gerência dos imóveis junto ao sistema do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão,
SPIUNET – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União.
As atividades de manutenção dos imóveis, no que toca às instalações prediais, elétricas,
hidráulicas e etc., são de responsabilidade da Prefeitura Universitária. São empregados insumos
adquiridos por meio de processo licitatório e a mão de obra é terceirizada, via contrato
administrativo, sob estrita e rigorosa fiscalização do mesmo.
Atualmente, a UFLA possui 5 imóveis de sua propriedade, sendo todos no Brasil e
distribuídos entre os municípios de Lavras (04) e Ijaci (01), no estado de Minas Gerais. É
importante ressaltar que há mais um imóvel localizado em Lavras que está em fase de incorporação
ao patrimônio, o qual se encontra em tramitação junto à Prefeitura do Município de Lavras-MG.
Quadro 32. Distribuição Espacial dos Bens de Uso Especial de Propriedade da União
Quantidade de imóveis de propriedade da União de
responsabilidade da UJ

Localização Geográfica
Exercício 2013

Exercício 2014

Exercício 2015

UF Minas Gerais

05

05

05

Lavras – MG

04

04

04

Ijaci – MG

01

01

01

05

05

05

00

00

00

Subtotal Exterior

00

00

00

TOTAL (Exterior + Brasil)

05

05

05

Brasil

Subtotal Brasil
Exterior

País
NÃO SE APLICA

Fonte: Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de uso especial da União – SPIUNET, em 25/01/2016

No que toca ao registro das informações dos imóveis no SPIUNET constata-se que há uma
dedicação especial da UFLA em mantê-lo atualizado, em atendimento às normas, padrões e
orientações da Secretaria do Patrimônio da União – SPU. Como pode ser verificado no próprio
sistema em questão, todos os imóveis da União sob-responsabilidade da UFLA estão com as
informações devidamente cadastradas e atualizadas, sendo que a maioria das avaliações imobiliárias
vencerá no meio do ano de 2016 e, as demais, no final do mesmo ano.
A direção executiva da UFLA pretende formar uma equipe multidisciplinar que congregará
as competências necessárias para se proceder ao trabalho de alimentação e atualização do sistema, a
qual se pretende ser composta por arquiteto, engenheiro e assistente em administração desta
Universidade, para que estes mantenham estreito relacionamento junto ao pessoal da SPU para fins
de orientação e máximo rigor na execução das atividades em comento.
No ano de 2015, cerca de R$ 5.078.744,09 (cinco milhões setenta e oito mil setecentos e
quarenta e quatro reais e nove centavos) foram investidos na manutenção dos imóveis sob108

responsabilidade da UFLA, dos quais R$1.767.046,95 (um milhão setecentos e sessenta e sete mil e
quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) referem-se a despesas com insumos e o restante,
R$ 3.311.697,14 (três milhões trezentos e onze mil seiscentos e noventa e sete reais e quatorze
centavos),refere-se às despesas com a mão de obra empregada nos serviços de manutenção predial.

Riscos relacionados
à gestão dos imóveis
Falta de recursos orçamentários e financeiros
Falta de mão de obra qualificada para realizar
manutenção nos imóveis
Falta de Gestão do Conhecimento em matéria
de patrimônio imobiliário na UJ
Riscos relacionados
à gestão dos imóveis

Controles para mitigação dos riscos
- Implementar mais ações e otimizar as já existentes para estimular
aumento de rendas próprias;
- Realizar manutenções preventivas periódicas, que são menos onerosas
do que as corretivas.
- Realizar contratação mais adequada visando obter mão de obra
especializada e habilitada para prestar os serviços de manutenção predial.
- Oferta cursos de capacitação sobre legislação e trâmites administrativos
patrimoniais, inclusive sobre o sistema SPIUNET para os servidores;Criar POP’s referente à gestão do patrimônio imobiliário.
Controles para mitigação dos riscos

Falta de especialistas na área de apuração do
valor atualizado do bem imóvel

- Contratar curso específico sobre atualização de valor imobiliário, com
base na legislação vigente aplicável à matéria.

Desconhecimento dos usuários de bens
imóveis sobre a sua gestão e legislações
regulamentadoras

- Criar volantes impressos e cartilha digital com orientações norteadoras
e balizadoras a respeito dos deveres, obrigações e responsabilidades dos
usuários para com os imóveis públicos.

7.2.4

Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas

A política que a UFLA adota para cessão de espaços físicos e imóveis a entidades públicas e
privadas está pautada nos mandamentos Constitucionais e infraconstitucionais que disciplinam a
matéria, especialmente no que toca ao disposto na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe
sobre Licitações e Contratos, e na Lei nº. 6.120, de 15 de outubro de 1974, que dispõe sobre a
alienação de bens imóveis de instituições federais.
Durante o exercício de 2015, a UFLA manteve 21 contratos de concessão de uso de espaço
público de imóveis sob sua responsabilidade, celebrados com pessoas físicas e com pessoas
jurídicas, conforme informações que seguem:

109

Quadro 33. Cessão de Espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ
Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

4763.00018.500-5

Endereço

Universidade Federal de Lavras

CPF
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

323.879.206-78
Evaldo Elias dos Santos
Servidor Público Federal – UFLA
Licitação
Público/Residencial

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
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

RIP

4763.00017.500-0

Endereço

Universidade Federal de Lavras

CPF
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

214.527.416-20
Hélio Rodrigues
Servidor Público Federal – UFLA
Licitação
Público/Residencial

Caracterização do espaço
cedido
Caracterização da
Cessão

31/03/2016
Terreno plano, retangular, com área estimada de 503,08m². Casa
com 4 quartos, sala, cozinha, copa, banheiro e varanda,
totalizando 125,00m² de área construída.
R$ 1.324,32 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias

Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

31/03/2016
Terreno plano, retangular, com área estimada de 457,97m². Casa
com 3 quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, garagem e varanda,
totalizando 133,00m² de área construída.
R$ 1.250,64 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade
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Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

4763.00014.500-3

Endereço

Universidade Federal de Lavras

CPF
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

285.627.126-04
José de Oliveira
Servidor Público Federal – UFLA
Licitação
Público/Residencial

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
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

RIP

4763.00015.500-9

Endereço

Universidade Federal de Lavras

CPF
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

312.737.696-00
Jorge Correia
Servidor Público Federal – UFLA
Licitação
Público/Residencial

Caracterização do espaço
cedido
Caracterização da
Cessão

31/03/2016
Terreno plano, retangular, com área estimada de 513,48m². Casa
com 3 quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, garagem e varanda,
totalizando 188,00m² de área construída.
R$ 1.324,32 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias

Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

31/03/2016
Terreno plano, retangular, com área estimada de 270,62m². Casa
com 3 quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, garagem e varanda,
totalizando 167,34m² de área construída.
R$ 1.398,00 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade
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Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

4763.00010.500-1

Endereço

Universidade Federal de Lavras

CPF
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

818.129.736-91
Zamir Roberto de Carvalho Júnior
Servidor Público Federal – UFLA
Licitação
Público/Residencial

Caracterização do espaço
cedido
Caracterização da
Cessão

Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

31/03/2016
Terreno plano, retangular, com área estimada de 232,46m². Casa
com 3 quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, garagem e varanda,
totalizando 124,17m² de área construída.
R$ 1.369,44 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

RIP

4763.00047.500-0

Endereço

Universidade Federal de Lavras

CPF
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
Caracterização do espaço
cedido
Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

758.049.726-34
Valdir Pereira de Carvalho
Servidor Público Federal – UFLA
Licitação
Público/Residencial
31/03/2016
Casa com um quarto, sala conjugada com a cozinha e banheiro,
totalizando 40,00 m² de área construída.
R$ 1.030,08 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Desconto na folha de pagamento do servidor – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade
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Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

4763.00043.500-1

Endereço

Universidade Federal de Lavras – (Cantina Central)

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

09.147.880/0001-06
Santos e Pereira Ltda.
Restaurante e Similares
Licitação
Comercial

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
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

RIP

4763.00044.500-7

Endereço

Universidade Federal de Lavras – (Trailer - DBI)

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

07.718.006/0001-48
Camilais Comercio & Representação Ltda
Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
Licitação
Comercial

Caracterização do espaço
cedido
Caracterização da
Cessão

08/01/2016
Área de vendas e exposição de produtos, copa, dois depósitos e
restaurante, totalizando 218,57m² de área construída em um
terreno de 324,74 m²
R$ 9.633,39 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias

Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

25/09/2016
Área de vendas e exposição de produtos, copa, dois depósitos e
restaurante, totalizando 46,41m² de área construída em um
terreno de 109,98 m²
R$ 4.979,52 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade
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Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

4763.00048.500-9

Endereço

Universidade Federal de Lavras – (Trailer - DMV)

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

07.718.006/0001-48
Camilais Comercio & Representação Ltda.
Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
Licitação
Comercial

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
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

25/09/2016
Área de vendas e exposição de produtos, copa, dois depósitos e
restaurante, totalizando 46,41m² de área construída em um
terreno de 109,98 m²
R$ 7.137,00 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

RIP

4763.00045.500-2

Endereço

Universidade Federal de Lavras – (FUNDECC - FAEPE)

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

19.084.599/0001-17
Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
Inexigibilidade de Licitação
Misto

Caracterização do espaço
cedido
Caracterização da
Cessão
Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

30/06/2016
Imóvel com 979,51 m² de área construída, sendo: térreo – hall,
recepção, sala de editoração, revisão de textos, almoxarifado,
dois banheiros masculinos e dois femininos, sala de expediente,
copa, arquivo, licitação e importação, três salas de projetos, sala
de arquivo, sala de computadores e depósito. Pavimento superior
– diretoria, vice-diretoria, copa da diretoria, banheiro, presidência
CD, projetos, sala dos conselhos, sala de envio de materiais, sala
de impressora, assessoria jurídica, dois banheiros masculinos,
chefia, CPD, gerência contábil, faturamento, banheiro feminino,
curso de extensão, duas salas para o setor financeiro e secretaria.
R$ 24.714,24 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial
por conta do cessionário
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade
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Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

4763.00049.500-4

Endereço

Universidade Federal de Lavras – PAA Correios

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
Caracterização do espaço
cedido
Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

34.028.316/0015-09
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Atividade do Correio Nacional
Inexigibilidade de Licitação
Comercial

RIP

4763.00050.500-0

Endereço

Universidade Federal de Lavras – Campus Histórico

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

22.077.499/0001-78
Laboratório Santa Cecilia Ltda.
Laboratório Clínico
Licitação
Comercial

Caracterização do espaço
cedido
Caracterização da
Cessão

Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente

Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

30/09/2017
Sala para atendimento ao público com 22,70m²
R$ 4.161,00 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial por
conta do cessionário
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

20/10/2016
Recepção, sala administrativa, montagem de material,
bioquímica, coleta, banheiro masculino e feminino e para
funcionários, CME, copa e depósito. Totalizando 84,63m² de área
construída em um terreno de 179,72m².
R$ 64.558,86 por ano, a título de aluguel. Manutenção predial
por conta do cessionário. Permuta entre pagamento de aluguel e
realização de exames para discentes em situação de
vulnerabilidade social encaminhados pela PRAEC.
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade
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Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

4763.00051.500-5

Endereço

Universidade Federal de Lavras – Campus Histórico

CNPJ
Nome ou Razão Social

00.396.895/0026-83
Superintendência Federal de
Abastecimento – MG
Administração Pública em geral
Inexigibilidade de Licitação
Público

Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
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
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

Pecuária

Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

4763.00052.500-0

Endereço

Universidade Federal de Lavras – Av. Central

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até

05.691.235/0001-90
Copyuai Locação de Equipamentos Ltda – EPP
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Licitação
Comercial

Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

e

30/11/2026
Recepção, sala administrativa, montagem de material,
bioquímica, coleta, banheiro masculino e feminino e para
funcionários, CME, copa e depósito. Totalizando 84,63m² de área
construída em um terreno de 179,72m².
R$ 240.120,00 saldo total do contrato. Manutenção predial por
conta do cessionário.
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias

RIP

Caracterização do espaço
cedido
Caracterização da
Cessão

Agricultura,

30/09/2015
Área recepção, escritório de atendimento, dois depósitos,
administração, copa, DML e banheiro. Totalizando 195,44 m² de
área construída.
R$ 68.280,39 no ano de 2015. Manutenção predial por conta do
cessionário.
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade
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Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

4763.00052.500-6

Endereço

Universidade Federal de Lavras – Campus Histórico

CNPJ
Nome ou Razão Social

03.627.284/0001-39
Cooperativa de Trabalho dos Servidores da UFLA Ltda. –
COOPEUFLA
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e
pecuárias
Inexigibilidade de Licitação
Comercial

Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
Caracterização do espaço
cedido
Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

RIP

4763.00054.500-1

Endereço

Universidade Federal de Lavras – Campus Histórico

CNPJ
Nome ou Razão Social

19.198.118/0001-02
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais – EMATER
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e
pecuárias
Inexigibilidade de Licitação
Comercial

Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
Caracterização do espaço
cedido

Caracterização da
Cessão

30/09/2016
Sala geral, copa, depósito e banheiro. Totalizando 125,24m² de
área construída em um terreno de 229,68m²
R$ 5.507,04 por ano. Manutenção predial por conta do
cessionário.
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias

Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

30/06/2016
Recepção, copa, banheiro feminino e masculino, onze salas de
escritório/atendimento. Totalizando 342,00 m² de área construída
em um terreno de 429,87m²
R$ 14.361,12 por ano. Manutenção predial por conta do
cessionário.
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade
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Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
Caracterização do espaço
cedido
Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Será inserido no SPIUNET na avaliação de 2016.
Rua Silvio Modesto de Souza, esquina com a Avenida Dr. Duque
da Rocha
07.278.554/0001-02
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Lavras ACAMAR
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e
pecuárias
Inexigibilidade de Licitação
Misto
21/11/2030
Imóvel com área construída de 144,50m em um terreno com área
estimada de 1.369m².
R$ 122.400,00 valortotal do contrato. Manutenção predial por
conta do cessionário. Procede à coleta e destinação sustentável
dos resíduos sólidos recicláveis da Universidade.
Recolhe via GRU simples – Rendas próprias
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

RIP

Será inserido no SPIUNET na avaliação de 2016.

Endereço

Universidade Federal de Lavras – Av. Central

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
Caracterização do espaço
cedido
Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente

18.620.609/0001-29
ADUFLA Seção Sindical
ADM – Sindicato dos docentes da UFLA
Inexigibilidade de Licitação
Escritório Administrativo do Sindicato dos docentes da UFLA

Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

25/05/2022
Imóvel com área construída de 144,50m em um terreno com área
estimada de 1.369m².
R$ 112.950,00 valor total do contrato. Manutenção predial por
conta do cessionário. Incorporação do imóvel ao patrimônio da
União
Não se aplica
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades sindicais dos docentes
da Universidade

118

Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

Será inserido no SPIUNET na avaliação de 2016.

Endereço

Universidade Federal de Lavras – Av. Central

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
Caracterização do espaço
cedido
Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

00.000.000/0364-63
Banco do Brasil S.A.
Instituição Financeira
Acordo
Instalação de Posto Avançado de Atendimento do BB

RIP

Será inserido no SPIUNET na avaliação de 2016.

Endereço

Universidade Federal de Lavras – Av. Central

CNPJ
Nome ou Razão Social

20.699.302/0001-07
SINDUFLA – Sindicatos dos Técnicos Administrativos em
Educação das Instituições Federais de Ensino de Lavras
Sindicato Laboral
Inexigibilidade de Licitação
Escritório Administrativo do Sindicato dos Técnicos em
Administração da UFLA
25/12/2030
Imóvel com área construída de 252,40m², em dois pavimentos,
tendo um custo total apresentado de R$ 170.000,00.
Incorporação do imóvel ao patrimônio da União

Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
Caracterização do espaço
cedido
Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

27/06/2016
Imóvel destinado a prestação de serviços típicos da instituição
cessionária.
Construção do prédio do Centro de Convivência dos Alunos da
UFLA. Incorporação do imóvel ao patrimônio da União
Não se aplica.
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades fins da Universidade

Não se aplica
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Utilizados na manutenção das atividades sindicais dos TAE’s da
Universidade
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Caracterização
do imóvel objeto
de cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

7.2.5

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade/ramo atuação
Forma de seleção
Finalidade do uso do espaço
cedido
Instrumento válido até
Caracterização do espaço
cedido
Valores e benefícios recebidos
pela UJ cedente
Tratamento Contábil
dos
valores ou benefícios
Rateio dos gastos, quando
cessão parcial
Uso dos benefícios decorrentes
da cessão

Será inserido no SPIUNET na avaliação de 2016.
Universidade Federal de Lavras – testada para a Av. Bueno da
Fonseca – Galpão do Cidadão
07.235.058/0001-63
Fundação Padre Dehon
Associação de Defesa de Direitos Sociais
De ofício
Atividades de cunho social com vistas a atender aos moradores
circunvizinhos à UFLA (comunidade carente)
24/08/2025
Imóvel com 800 metros quadrados, composto de 4 (quatro)
galpões menores e 1 galpão maior
Incorporação do imóvel ao patrimônio da União
Não se aplica
Despesas de água e luz elétrica às expensas do cessionário.
Benefícios sociais aos moradores circunvizinhos à UFLA e
demais cidadãos lavrenses

Informações sobre imóveis locados de terceiros
A UFLA não mantém nenhum contrato de locação de imóveis de terceiros.

7.2.6

Informações sobre a infraestrutura física

Em sua totalidade, a UFLA conta com uma área construída de 162.744,07m², que congrega
21 departamentos didático-científicos; 9 Pavilhões de aulas; 219 laboratórios temáticos, sendo 12
laboratórios centrais multiusuário de pesquisa; Biblioteca Universitária instalada em 5.023,53 m² ;
28 anfiteatros; 152 salas de aula; Restaurante Universitário; Centro e bosques de Convivência;
ciclovia em todo Campus; restaurantes e cantinas distribuídos em locais distintos; Área para cultivo
e criação de animais; Pomar com viveiros; Usina de beneficiamento de sementes; Fábrica de ração;
Estação meteorológica; Estação de tratamento de água; Sistema de águas pluviais; Central de
gerenciamento de resíduos de laboratórios; Central de gerenciamento de resíduos sólidos; Coleta
seletiva de lixo; Estação de tratamento de esgoto, estruturada na forma de circuito fechado
propiciando um alto padrão de modernidade, que permite economia de custeio da Universidade,
podendo ser utilizada como laboratório para os cursos de graduação em Engenharia de Automação e
Controle e Engenharia Ambiental, além de servir de base para pesquisa de vários programas de Pósgraduação.
A UFLA possui ainda, Horto de plantas medicinais; Centro de excelência em mata ciliar;
Centro de geoprocessamento; Centro de convenções; Museus (histórico e de ciências naturais);
Fazenda experimental, destinada ao desenvolvimento de pesquisas nas várias áreas do
conhecimento, com 136 ha; Fazenda para atividades específicas de ensino e extensão, com 120 ha,
compondo a infraestrutura de apoio ao ensino, pesquisa, extensão e difusão de tecnologia.
A UFLA conta também com Editora; Livraria; Alojamentos; Piscina; Campos de futebol;
Centro de esportes radicais; Academia de judô e ginástica aeróbica; Ginásios e quadras
poliesportivos; Pista de Atletismo; Estádio de futebol; Clube de campo para os discentes;
Laboratório de idiomas; Agência bancária; Caixas eletrônicos de vários bancos; Agência dos
correios; Hotel; Casa de hóspedes; Gráfica; Cooperativas; Creche e escola de ensino (fundamental e
médio); Centro de assistências médica, odontológica e psicológica; Laboratório de análises clínicas;
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Associações de classe e Sindicatos; Posto policial; Central de cópias reprográficas e, ainda, um
Núcleo de Acessibilidade, com equipamentos específicos para pessoas com necessidades.
Há que se ressaltar que há várias obras em andamento no campus universitário que abrigarão
departamentos, salas de aula e laboratórios diversos. É oportuno mencionar também as obras do
Centro de Eventos e do Centro de Cultura, espaços que serão dedicados ao lazer e cultura, com
vistas a apoiar o ensino, pesquisa e extensão na UFLA.
7.3

Gestão da Tecnologia da Informação

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI),
apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico Institucional.
A UFLA possui o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), vigente para os anos
de 2015 a 2016 (portaria no 600, de 27 de maio de 2015). O PDTI foi elaborado com base na
metodologia do SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação).
O PDTI da UFLA está alinhado com o plano estratégico institucional da UFLA que é o
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), bem como com diversos outros planos estratégicos
que foram levantados durante o processo de elaboração do PDTI, sendo os principais:
 Plano de Desenvolvimento Institucional 2011 – 2015 da UFLA;
 Planejamento Estratégico da UFLA – Gestão 2012 – 2016;
 Plano de Internacionalização da UFLA;
 Política de Segurança da Informação da UFLA;
 Regimento interno da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação;
 Instrução Normativa 04 da SLTI/MPOG, de 12 de novembro de 2010;
 Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação do SISP 2014-2015;
 Questionário 2014 do Tribunal de Contas da União (TCU) para levantamento de
governança de TI;
 Acórdão TCU 1200/2014 – referente ao diagnóstico de recursos humanos na área de TI
para a Administração Pública Federal;
 Framework para governança de TI COBIT.

Descrição dasatividadesdoComitêGestordeTI,especificandosuacomposição, quantas reuniões
ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas.
Segundo o Art. 3o da Portaria Nº 1.105, de 31 de outubro de 2013, são atribuições do
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da UFLA:
I.
Garantir a elaboração, execução, monitoramento e revisão do Plano de Diretor
de Tecnologia da Informação – PDTI;
II.
Elaborar estudos, propor diretrizes e normatizar as atividades de informática, de
acordo com o PDTI;
III.
Promover e supervisionar o uso de recursos de informática na instituição;
IV.
Avaliar as demandas de formação de recursos humanos e a necessidade de
ampliação do quadro de pessoal de informática da UFLA;
V.
Estabelecer e propor plano de investimento para a área de tecnologia da
informação;
VI.
Monitorar os valores definidos no orçamento para o conjunto das unidades do
órgão relacionadas à tecnologia da informação, de forma que o seu uso seja mais
racional e eficaz, evitando investimentos desnecessários;
VII.
Definir prioridades na formulação e execução de planos e projetos relacionados
à tecnologia da informação;
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VIII.

IX.
X.

Monitorar as contratações de bens e serviços de TI, com seus respectivos
acordos de nível de serviço, aderindo ao que determina a Instrução Normativa nº
04/2010 – SLTI;
Propor a equipe para elaboração do PDTI e encaminhar a relação dos membros
para a emissão de portaria;
Propor grupos de trabalho para assuntos específicos, visando à elaboração de
projetos, levantamento de demandas ou discussões de necessidades diversas.

Composição do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da UFLA, segundo a Portaria
Nº 1.105, de 31 de outubro de 2013:
Membros representantes das áreas de negócio, a saber:
 Representante de departamento didático-científico;
 Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa;
 Representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura;
 Representante da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão;
 Representante da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas;
 Representante da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários;
 Representante da Pró-Reitoria de Graduação;
 Representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação;
 Representante da Reitoria;
 Presidente: Diretor de Tecnologia da Informação da UFLA.
Reuniões do Comitê Gestor de TI ocorridas em 2015:
 5 reuniões do CGTI com base no processo de elaboração de PDTI do SISP;
 24 reuniões da equipe de elaboração de PDTI da UFLA.
Principais decisões tomadas:
 Revisão do PDTI anterior;
 Designação da equipe de elaboração do PDTI;
 Participação no processo de elaboração do PDTI conforme metodologia definida
pelo SISP;
 Aprovação do PDTI da UFLA para os anos de 2015 a 2016.

Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos
efetivamente realizados no período.
A UFLA ofereceanualmente, um programa de capacitação para os servidores da Instituição,
incluindo os servidores de TI. Neste sentido, é solicitado à unidade de TI da UFLA para promover
cursos voltados para os profissionais de TI, juntamente com o apoio da Pró-Reitoria de Gestão de
Desenvolvimento de Pessoas (PRGDP). Em 2015, devido à ocorrência da greve geral para a
categoria dos servidores técnico-administrativos em educação, não foram ofertados cursos no plano
de capacitação da UFLA para servidores de TI. Entretanto, com o intuito de se qualificarem e
aproveitando a disponibilização de cursos de capacitação à distância, vários profissionais da
unidade de TI realizaram treinamentos, principalmente à distância, em plataformas como ENAP,
Bradesco e Fatto Consultoria. A seguir são exibidos os treinamentos realizados em 2015 nas
condições citadas anteriormente:
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Quadro 34. Treinamentos/Capacitação dos servidores de TI
Nome do curso
NetSight Boot Camp
PDTI - Elaboração do Plano Diretor de TI - ENAP
Preparação para o Exame CFPS - Certificação IFPUG
Segurança da Informação
Fundamentos de Governança de TI
Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) Desenvolvedor
Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) Conteudista
Gestão de Projetos 02 Como Iniciar o Trabalho com Projetos
Gestão de Projetos 03 Como Planejar o Escopo, Prazo e Orçamento
Gestão de Projetos 04 Como Planejar os Demais Aspectos do Projeto
Gestão de Projetos 05 Como Executar, Monitorar, Controlar e Encerrar
C++ - Desenvolvimento Orientado a Objetos
MSEXCEL 2007 BÁSICO
IntroduçãoaoJavascript
Gestão da estratégia com uso do BSC - ENAP
Introdução a Gestão de Projetos - ENAP
Gerência de projetos: teoria e prática - ENAP
Introdução à Gestão de Processos - ENAP
Análise estrutura de sistemas - BRADESCO
Disciplina isolada mestrado - Linguagem de programação III
Inovando com CSS
Ilustração e Design Gráfico para Web
Web Design

Cargahorária
(horas)
32
40
96
23
29
30

Quantidade de
servidorescapacitados
1
1
4
1
2
3

20

2

27
34
33
22
35
23
45
20
20
40
20
31
80
26
25
35

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

O PDTI 2015 - 2016 da UFLA possui a seguinte meta de “Criar e executar, anualmente,
plano de capacitação de servidores que atenda a 100% da demanda de cursos de TI, com
necessidade de 50 e Meta de 55 servidores” (esta meta está em fase de aprovação) e foram
levantadas as necessidades dos seguintes cursos para os profissionais de TI e também para o público
em geral da universidade, com previsão de oferta para o segundo semestre de 2016:
 SIG-UFLA (Framework SIMP) - 40 horas
 COBIT 5 - 24 horas
 NetSight/Switchs Extreme - 32 horas
 Monitoramento de redes com Zabbix - 32 horas
 Zimbra Avançado (comandos e configurações) - 24 horas
 Cabeamento/Fibra (Furukawa) - 24 horas
Descrição
de
quantitativo
depessoasquecompõeaforçadetrabalhodeTI,
especificandoservidores/empregadosefetivosdacarreiradeTIdaunidade,
servidores/empregadosefetivosdeoutrascarreirasdaunidade,
servidor-empregado
efetivosdacarreiradeTIdeoutrosórgãos/entidades, servidor-empregado efetivosde outras
carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários.
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Quadro 35. Quantitativo da Força de Trabalho de TI
Descrição
Servidores efetivos da carreira de TI da unidade
Servidores efetivos de outras carreiras da
unidade
Servidores efetivos da carreira de TI de outros
órgãos/entidades
Terceirizadosnaunidade
Estagiáriosnaunidade

Quantidade total
12 analistas de TI; 12 técnicos de TI
1 administrador; 1 assistente em administração; 1 telefonista; 3
técnicos de laboratório; 1 técnico em eletrônica
2 analistas de TI; 7 técnicos de TI
21 terceirizados (vários cargos)
8 estagiários

Descrição dos processos de gerenciamentode serviços TI implementados na unidade, com
descrição da infraestrutura ou método utilizado.
O gerenciamento de serviços de TI é realizado por meio da utilização do sistema de suporte
da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação da UFLA. Autenticando-se no sistema com
login institucional e senha, o usuário pode solicitar serviços de TI e acompanhar o andamento de
sua solicitação. A fim de obter um maior amadurecimento no processo de gerenciamento de
serviços da UFLA, no PDTI 2015 - 2016 foram incluídas metas e ações para definição de níveis de
acordo de serviço, catálogo de serviços de TI e verificação do grau de satisfação dos usuários com
os serviços de TI oferecidos na UFLA. O PDTI 2015 - 2016 está em processo de revisão, e,
principalmente devido à greve dos servidores técnico-administrativos em educação, as metas e
ações relativas ao gerenciamento de serviços serão revistas, quando necessário. A seguir são
exibidas as metas e ações em relação ao gerenciamento de serviços de TI que estão atualmente no
PDTI e que serão executadas em 2016:
Necessidade Meta Descrição da Meta
N.49
M.50 Definir acordo de nível de serviço (SLA) para todos os
serviços da DGTI prestados à comunidade acadêmica, até
maio 2015
N.49
M.51 Identificar 100% dos usuários que utilizam a rede
acadêmica, até setembro de 2015
N.49
M.52 Definir 100% do catálogo de serviços da DGTI que são
oferecidos à comunidade acadêmica da UFLA, até agosto
de 2016
N.49
M.53 Diminuir o nível de insatisfação dos usuários do serviço
de e-mail para 10%, até setembro de 2015
N.49
M.54 Diminuir o nível de insatisfação dos usuários em relação
ao atendimento do suporte de TI para 5%, até maio de
2015

Indicador
% de serviços com SLA definido

% de usuáriosidentificados
% de serviços definidos no catálogo

% de usuários insatisfeitos com o
serviço de e-mail
% de usuários insatisfeitos com o
atendimento do suporte de TI

124

Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o
alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e
despendidos e os prazos de conclusão.
1.Nome do projeto
Meta do PDTI 2015 - 2016
Descrição da meta
Resultadosesperados

Valor estimado
Valor despendido
Prazo de conclusão

Projeto WI-FI
M.38
Cobrir 100% da área urbanizada do Campus com cobertura do sinal de rede sem fio, até
dezembro de 2016.
Com esse projeto espera-se alcançar que toda área urbanizada do Campus esteja dotada
de sinal de rede sem fio, permitindo que a comunidade acadêmica tenha acesso a internet
e intranet da Universidade. Em alguns departamentos/setores da UFLA existe uma rede
WI-FI SOHO, que não atende a demanda de numero de usuários, desempenho,
velocidade de conexão e disponibilidade.Já foram instalados pontos externos no DCC,
DCS, Biblioteca, DMV e DZO. Estão sendo instalados os equipamentos internos no
DMV, DAE e Pavilhão II.
R$ 540.000,00
R$373.500,00
Dezembro de 2016

2.Nome do projeto
Videoconferência
Meta do PDTI 2015 - 2016 M.40
Descrição da meta
Atender 100% dos departamentos com infraestrutura e serviços de teleconferência, até
dezembro de 2015.
Resultadosesperados
Com esse projeto espera-se dotar cada departamento da Universidade com pelo menos um
terminal de vídeo conferencia, permitindo que reuniões, defesas de dissertações e teses,
palestras/treinamentos sejam feitos a distancia. Nesse projeto também esta incluso a
construção de uma sala especifica com infraestrutura apropriada para este fim.
Valor estimado
R$ 360.000,00
Valor despendido
R$240.00,00
Prazo de conclusão
Dezembro de 2015

3. Nome do projeto
Meta do PDTI 2015 - 2016
Descrição da meta
Resultadosesperados

Valor estimado
Valor despendido
Prazo de conclusão

4. Nome do projeto
Meta do PDTI 2015 - 2016
Descrição da meta
Resultadosesperados

SLA (Acordo de Nível de Serviço)
M.41
Garantir, anualmente, 90% de disponibilidade dos serviços de rede.
Com esse projeto visa garantir a disponibilidade do serviços de rede em 90%. Foi
adquirido um novo firewall de borda e estão sendo lançadas fibras para ligação da rede em
anel. Um centro de monitoramento foi montado e os equipamentos de rede são
gerenciados em tempo real.
R$ 840.000,00 + R$ 70.000,00 = R$910.000,00
R$1.300.000,00
Dezembro de 2016

Servidor de e-mail
M.53
Melhorar a qualidade do serviço de e-mail oferecido a comunidade acadêmica.
Esse projeto visa o aumento da qualidade do serviço de e-mail oferecido a comunidade
acadêmica. Com o novo perfil de consumo dos usuários, foi preciso disponibilizar mais
espaço nas caixas postais, melhorar o controle de SPAM e aumentar o desempenho do
servidor.
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Valor estimado
Valor despendido
Prazo de conclusão

Nãoestimado no PDTI
R$20.000,00
Setembro de 2015

5.Nome do projeto

Informatização e Integração de Processos de Negócio das Unidades Administrativas e
Acadêmicas
Descrição
O objetivo deste projeto é informatizar ou aumentar a informatização de processos de
negócio de unidades administrativas e acadêmicas. Ele é constituído por 44 necessidades
elencadas no PDTI 2015-2016 e foram apresentadas pelas áreas de negócio. Essas
necessidades estão classificadas nos seguintes eixos temáticos: Planejamento e Gestão
Administrativa; Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; Assistência Estudantil; Ensino
de Graduação Presencial; Ensino de Graduação a Distância; Ensino de Pós-Graduação
Presencial (stricto); Ensino de Pós-Graduação a Distância (lato); Pesquisa e Produção
Intelectual; Extensão e Cultura; Auditoria, Controle e Transparência; Comunicação
Social e Visibilidade Internacional; e Interoperabilidade de sistemas, Gestão de Dados e
Inteligência de Negócios. Este projetoaindaencontra-se emandamento.
Metas do PDTI 2015 - 2016 As seguintes metas do PDTI 2015-2016 estão relacionadas às necessidades: M.1 até
M.37
Resultadosesperados
Os resultados esperados são: informatizar e integrar processos das unidades
administrativas e acadêmicas da Instituição; reduzir o número de sistemas de software,
integrando os sistemas que não puderem ser absorvidos pelos sistemas citados; reduzir
retrabalho na alimentação de sistemas de software; aumentar a integridade e a
disponibilidade de informação.
Valor estimado
R$ 1.162.313,70
Valor despendido
 SuporteTécnico: R$ 138.081,91
 Sustentação: R$ 258.124,34
 Apoio à Implantação: R$ 41.480,00
 Customização: R$ 22.472,00
 Valor total despendido até fevereiro de 2016: R$460.158,25
Prazo de Conclusão
2016

Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas
que prestam serviços de TI para a unidade.
 Adoção de padrões abertos nos termos de referência dos editais licitações referentes as
contratações de soluções de tecnologia da informação, minimizando a dependência de um
único fabricante/fornecedor. Sempre que possível, no planejamento da contratação são
avaliadas soluções que seguem padrões de mercado e que permitem a migração para outras
soluções ou fornecedores de serviços.
 Realização de provas de conceito (POC) nas etapas de planejamento da contratação, para
avaliar e conhecer melhor as soluções a serem adquiridas;
 Exigência de documentação técnica das empresas terceirizadas, conforme preconiza oArt.
35 da IN04/SLTI, tais como documentação de softwares desenvolvidos (documento de
requisitos, casos de uso, mapa de processos e demais artefatos de engenharia de software),
“As Built” das soluções de infraestrutura TI adquiridas, contratadas e implantadas;
 Adoção de ferramentas de gerência de projetos (Redmine, Dotproject) para documentação
de todas as fases do projeto (planejamento, contratação e execução), bem como para
documentar os procedimentos relativos à transferência de conhecimentos. Abertura de
tarefas para resolução de problemas, suporte técnicos, esclarecimento de dúvidas de negócio
edemais tarefas de sustentação previstas em contrato.
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 Manutenção de um repositório com os artefatos gerados nas fases de implantação e
treinamentos, para futuras consultas (apresentações de slides, material de oficinas e
treinamentos, gravação de vídeo e web, atas de reuniões realizadas entre aUFLA e as
empresas terceirizadas;
 Previsão de cláusulas contratuais de transferência do conhecimento nos contratos prestação
de serviços de empresas terceirizadas de Tecnologia da Informação;
 Treinamento/capacitação dos analistas e técnicos nas soluções de TI adquiridas de terceiros,
por meio de treinamento in company ou a distância;

7.3.1

Principais sistemas de Informações

Quadro 36. Principais Sistemas de Informações
Nome do Sistema
Objetivos

Principaisfuncionalidades

Responsáveltécnico
Responsávelárea de negócio
Criticidade para a unidade

Nome do Sistema
Objetivos
Principaisfuncionalidades

Responsáveltécnico
Responsávelárea de negócio

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
O SIPAC oferece operações para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças,
patrimônio e contratos e 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.
O SIPAC permite o controle e a gerência de: compras, licitações, boletins de serviços,
liquidação de despesas, 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.
Bruno da Silva Gonçalves
Patricia Maria Silva
O SIPAC tem criticidade alta, pois atende e integra processos de negócios de diversas
unidades administrativas, como: Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, Diretoria de
Gestão de Materiais (Compras, Almoxarifado e Patrimônio), Prefeitura, Protocolo e
Diretoria de Contabilidade e Finanças. Além de permitir a gestão interna dessas
unidades, o SIPAC é acessado por técnicos administrativos, docentes e discentes e
proveem funcionalidades utilizadas pelas demais unidades administrativas e acadêmicas
da Instituição, como por exemplo: planejamento detalhado da aplicação de recursos,
solicitação de materiais (compra e almoxarifado), solicitação de serviços de
manutenção do campus, acompanhamento de processos de pagamentos. As demandas
apresentadas pelas unidades atendidas pelo SIPAC estão endereçadas pelas
Necessidades de 1 a 5 do PDTI 2015-2016, cujas prioridades variam de 12 a 125.

SIGRH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
O SIGRH informatiza procedimentos de recursos humanos.
As principais funcionalidades do SIGRH são:operações de cadastro e cálculos de
aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de
frequência, férias, 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.
Fernando Elias de Oliveira
Valéria Gloria P Brito
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Criticidade para a unidade

O SIGRH tem criticidade alta, pois atende e integra processos de negócios de subunidades da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas que atuam com, por exemplo: Cadastro,
Aposentadoria, Capacitação, Plano de Saúde, Férias, Seleção, Financeiro, Gestão de
Ponto Eletrônico. Além de permitir a gestão de processos internos dessas sub-unidades,
o SIGRH é acessado por técnicos administrativos e docentes e provê funcionalidades,
como por exemplo: consulta de mapa e cronograma de férias, consulta de espelho de
ponto, gestão de ponto eletrônico, cadastro de comprovantes de pagamento de plano de
saúde. As demandas apresentadas e atendidas pelo SIGRH estão endereçadas pelas
Necessidades de 6 a 9 do PDTI 2015-2016, cujas prioridades variam de 48 a 125.

Nome do sistema

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - Módulos Pesquisa e
Produção Intelectual
O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica e os módulos Pesquisa e
Produção Intelectual permitem o acompanhamento de projetos de pesquisa e são
integrados ao Lattes possibilitando que a produção científica dos docentes seja
importada automaticamente.
As principais funcionalidades do SIGAA - módulos Pesquisa e Produção Intelectual
são: cadastro de projetos de pesquisa, cadastro de bolsistas de iniciação científica,
gerência de consultores e comissões, avaliação de projetos, geração de relatórios,
integração com Lattes, gerência da produção intelectual.
Bruno ArrielRezende
José Maria de Lima
O SIGAA, mais especificamente os módulos de Pesquisa e Produção Intelectual, tem
criticidade alta para a Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP). Esses módulos substituíram
sistemas de software legados que não estavam integrados aos demais sistemas de
software da Instituição. Atualmente, o módulo de Pesquisa permite o cadastro e a
publicação de editais de pesquisa, bem como permite à PRP e aos pesquisadores
acompanharem os projetos de pesquisa e bolsistas associados aos mesmos. O módulo
de Produção Intelectual possui integração com o Lattes e permite a importação de dados
de produção dos pesquisadores minimizando retrabalho ao avaliar a produção
intelectual no momento da solicitação de bolsas. Esses módulos são acessados por
técnicos administrativos, docentes e discentes da Instituição. As demandas apresentadas
pela PRP estão endereçadas pelas Necessidades 31 e 32 do PDTI 2015-2016, cujas
prioridades são, respectivamente, 64 a 125.

Objetivos

Principaisfuncionalidades

Responsáveltécnico
Responsávelárea de negócio
Criticidade para a unidade

Nome do sistema
Objetivos

Principaisfuncionalidades

Responsáveltécnico
Responsávelárea de negócio

SIG-UFLA - Sistema Integrado de Gestão da UFLA
O SIG-UFLA objetiva permitir a informatização e a gerência de processos relacionados
à: gestão acadêmica de cursos e discentes (presencial e à distância); gestão da
progressão funcional de docentes; gestão de eventos institucionais; entre outros.
O SIG-UFLA engloba, em sua maioria, processos relativos à gestão acadêmica dos
discentes de graduação (presencial e à distância), gerência de eventos institucionais
(cadastro, fluxo de aprovação, inscrição on-line, geração de certificados), gerência da
progressão funcional de docentes (cadastro de atividades e relatórios, fluxo de
aprovação, cálculo de pontuação), gerência de bolsas institucionais (cadastro de editais,
bolsistas, relatórios de atividades, geração de relatórios e planilhas), gerência de
usuários de sistemas e serviços de rede (cadastro de usuários, alteração de senhas,
atribuição de permissões), geração de relatórios.
Junior Assis BarretoBernardes
Soraya Alvarenga Botelho - PRG
João Almir Oliveira - PRAEC
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7.4

José Roberto Pereira - PROEC
Nilton Nagib Jorge Chalfun - CPPD
O SIG-UFLA atende e integra processos críticos relacionados a cursos de graduação,
eventos institucionais, assistência estudantil, e acompanhamento da progressão
funcional de docentes. Como exemplo de processos relacionados a cursos de graduação
(presencial e a distância), tem-se: importação de candidatos a alunos de graduação do
SISU, passando por matrícula, renovação de matrículas, emissão de documentos, gestão
de cursos e matrizes curriculares. Esse sistema de software também permite a gestão de
eventos institucionais provendo funcionalidades como: cadastro de evento e
acompanhamento do fluxo de aprovação e registro, gestão de atividades do evento,
inscrição online e emissão de certificado pelo próprios participantes. O SIG-UFLA
permite ainda a consulta de discentes com vulnerabilidade econômica e a gestão de
bolsas institucionais, e o acompanhamento da progressão funcional de docentes de
forma integrada ao SIGRH e ao SIGAA. Esses módulos são acessados por técnicos
administrativos, docentes e discentes da Instituição. As demandas apresentadas estão
endereçadas pelas Necessidades 10 a 14 (Assistência Estudantil), 15 a 22 (Graduação),
33 a 37 (Extensão) do PDTI 2015-2016, cujas prioridades variam de 12 a 125.

Gestão ambiental e sustentabilidade

a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade
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. Como já informado no item 3, em Planejamento Organizacional e
Desempenhos Orçamentário e Financeiro,
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 gordura retirada
do restaurante universitário é enviada para o grupo G-Óleo que estuda o aproveitamento
desta gordura para produção de biodiesel;
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 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 dotá-la de
condições necessárias para atender ao crescimento nos próximos 30 anos. O Sistema é
composto de: Instalação de Rede de Distribuição Protegida de Média Tensão (novo
posteamento, cabeamento, transformadores, iluminação, utilizando rede compacta).
Refazimento da rede de energia elétrica de cada departamento e setor da UFLA que
apresentar em estado inadequado. Instalação de medidores de energia para que se possa
descobrir onde há maiores consumos reais e não só potenciais de tal maneira que se possa
fazer uma gestão mais eficiente desse recurso, inclusive para economia. Buscar mais
eficiência no uso desse recurso, agregando outras formas de energia como a eólica e a solar.
No caso da solar, um sistema já está em uso no alojamento estudantil e no novo Restaurante
Universitário.
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 90.000 mudas de árvores em uma área de 29 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, o consumo de água e
de energia para produção de 1 litro de água purificada eram da ordem de 15 litros e 750W.
Com a utilização dos aparelhos de osmose reversa, para a produção de 1 litro de água
purificada o consumo de energia é de cerca de 2,5W e de água 2 litros. Isso estimula a
economia e a preservação dos recursos naturais;
 O Laboratório de Gestão de Resíduos Químicos recolhe, em média, 12,5 ton/ano de resíduos
e trata 7ton/ano. 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 as
chaves presentes no sistema, os setores envolvidos serão restritos e os demais serão
atendidos por outro alimentador interno, causando o menor transtorno possível. Isso não era
possível: quando há alguma manutenção, boa parte do campus fica sem energia elétrica.
Uma cabine de medição nova, que atende a todas as normas vigentes exigidas pela
concessionária de energia, a CEMIG, com uma nova localização evitando a perda de áreas
nobres para o crescimento da universidade, devido a faixa de passagem de um alimentador
da CEMIG. A nova rede é mais amigável com os animais e pássaros presentes no campus,
tais como, micos, gambás, jacu, garças entre outros. A alimentação dos setores será
subterrânea, reduzindo o impacto ambiental e desligamento acidentais mais comuns em
redes aéreas.
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b) Se a unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P);
Não participa.
c) Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006;
A UFLA tem um programa de coleta seletiva, e os resíduos recicláveis são recolhidos pela
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Lavras - ACAMAR.
d) Se as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros
estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente;
Sim.
e) Se a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do
Decreto 7.746/2012;
O PLS da UFLA está em fase de elaboração, com base no já existente plano ambiental.
http://www.ufla.br/ascom/2013/03/27/eco-universidade-plano-ambiental-da-ufla-e-premiado-emconcurso-nacional-de-inovacao-na-gestao-publica/nggallery/page/2
i. Sobre a constituição da comissão gestora do PLS de que trata o art. 6º da IN SLTI/MPOG
10, de 12 de novembro de 2012;
A Comissão Gestora do PLS foi constituída pela Portaria nº 1424 de 30 de dezembro de
2015.
ii. Sobre a formalização e abrangência do PLS na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG
10/2012;
O PLS da UFLA está em fase de elaboração. A formalização ocorrerá na forma de resolução
do Conselho Universitário.

iii. Indicação de onde se encontra publicado o PLS e disponível no site da unidade (art. 12 da
IN SLTI/MPOG 10/2012);
O
Plano
Ambiental
da
UFLA
pode
ser
acessado
neste
endereço:
http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/281
iv. Informações sobre a publicação dos resultados alcançados a partir da implementação das
ações definidas no PLS no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os
resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012).
Deliberações sobre a política de publicação dos resultados do PLS fazem parte do escopo
dos trabalhos de elaboração do PLS, em andamento.
f) Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema.
No ranking do GreenMetric, a UFLA é, pelo terceiro ano consecutivo, a 1ª Universidade da
América Latina em sustentabilidade. O objetivo do ranking é fornecer dados sobre o estado atual e
as políticas relacionadas à sustentabilidade e preocupação ambiental nas universidades de todo o
mundo. A ideia do ranking é que as medidas tomadas pelas instituições precisam ser identificadas e
tomadas como exemplo para a implementação de políticas sustentáveis e ecológicas e outras
instituições. Assim, apesar da UFLA ser exemplo de sustentabilidade sabemos que ainda temos
ações a serem implementadas como, por exemplo, participar efetivamente da A3P.
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8

Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle

8.1

Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Quadro 37. Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Ordem

Processo

1

TC 019.699/2014-0

Código SIORG
244
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo
2684/2014 - Plenário

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UFLA

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

Descrição da Deliberação
Determinar à UFLA 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.
Em 2015 foram instauradas 3 comissões: Portaria nº 1.406, de 28 de dezembro de 2015 para apuração dos eventuais
prejuízos sofridos pela UFLA em decorrência das possíveis irregularidades suscitadas nos autos do processo citado
acima; Portaria nº 1.305, de 10 de dezembro de 2015, constituição de Comissão de Sindicância Acusatória com
objetivo de apurar os fatos constantes no processo citado acima; e Portaria nº 1.405, de 28 de dezembro de 2015,
instaurou Processo administrativo com objetivo de apurar as notícias de irregularidades cometidas pela empresa
contratada no âmbito do Pregão Eletrônico nº 93/2010.
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando conclusão dos trabalhos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
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8.2

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Quadro 38. Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno
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
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
Código SIORG
Auditoria Interna
244
Síntese da Providência Adotada
Inclusão da ação no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna referente aos exercícios 2015 e 2016, bem como
realizaremos nos exercícios subsequentes.
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Universidade Federal de Lavras

Código SIORG
244

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
2
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
Código SIORG
Auditoria Interna
244
Síntese da Providência Adotada
Inclusão da ação no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna referente aos exercícios 2015 e 2016, bem como
realizaremos nos exercícios subsequentes.
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
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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
3
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
A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PRGDP,procedeu ao cumprimento da recomendação citada
para a matrícula 395271, alterando o valor da decisão judicial transitada em julgado
deR$ 4.164,01 para R$
2.865,19, a partir de abril/2015. (conforme determinado no Acórdão 6965/2010).
Em obediência à Decisão Judicial (processo nº 1017-45.2011.4.01.01.3808) proferida pela juíza da 1ª instância da
Justiça Federal, em 19 de dezembro de 2014, não foi efetuado nenhum desconto a título de ressarcimento ao erário.Para
as matrículas SIAPE 0395884 e 0395880 não foram efetuadas nenhuma alteração, tendo em vista termos encontrado um
valor maior ao atualmente pago a título de decisão judicial, ao efetuar os cálculos conforme determinado pelo Acórdão
nº 6965/2010.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
4
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
A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PRGDP,procedeu ao cumprimento da recomendação citada
para a matrícula 395271, alterando o valor da decisão judicial transitada em julgado
deR$4.164,01 para R$2.865,19,
a partir de abril/2015. (conforme determinado no Acórdão 6965/2010).Em obediência à Decisão Judicial (processo nº
1017-45.2011.4.01.01.3808) proferida pela juíza da 1ª instância da Justiça Federal, em 19 de dezembro de 2014, não foi
efetuado nenhum desconto a título de ressarcimento ao erário.Para as matrículas SIAPE 0395884 e 0395880 não foram
efetuadas nenhuma alteração, tendo em vista termos encontrado um valor maior ao atualmente pago a título de decisão
judicial, ao efetuar os cálculos conforme determinado pelo Acórdão nº 6965/2010.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Unidade Jurisdicionada
134

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Código SIORG
244

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
5
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
APró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PRGDP, procedeu à alteração dos valores pagos na rubrica
do Art. 192, inciso I, da Lei 8.112/90, considerando, tão somente, a diferença do vencimento básico, a partir de março
de 2015, para as matrículas SIAPE: 395684, 395699, 395759, 395772, 395839 e 395800.
O TCU emitiu o Acórdão nº 2638 em 21/10/2015, enviado à Pró-Reitoria juntamente com as resenhas de matéria de
gestão de pessoas pela SEGEP/MPOG, confirmando que “São distintas as regras de cálculo de acréscimo de proventos
previstas no art. 191, inciso I e II, da Lei 8.112/90. A base de cálculo da vantagem prevista no inciso I é a remuneração,
conceito definido pelo art. 41 da mesma lei.”
A Pró-Reitoria ainda não procedeu a nenhum desconto a título de ressarcimento ao erário, porém mantém os valores
pagos conforme a recomendação citada, aguardando novas orientações da CGU, tendo em vista os ministros do TCU
determinarem que fosse dado conhecimento do Acórdão 2638/2015 à CGU/MG, recomendando ainda que o MPOG
“avalie a conveniência e a oportunidade de rever a Orientação Normativa nº 11/2010/SRH/MPOG, à luz da presente
decisão”.
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Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
6
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
APró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PRGDP, procedeu à alteração dos valores pagos na rubrica
do Art. 192, inciso I, da Lei 8.112/90, considerando, tão somente, a diferença do vencimento básico, a partir de março
de 2015, para as matrículas SIAPE: 395684, 395699, 395759, 395772, 395839 e 395800.
O TCU emitiu o Acórdão nº 2638 em 21/10/2015, enviado à Pró-Reitoria juntamente com as resenhas de matéria de
gestão de pessoas pela SEGEP/MPOG, confirmando que “São distintas as regras de cálculo de acréscimo de proventos
previstas no art. 191, inciso I e II, da Lei 8.112/90. A base de cálculo da vantagem prevista no inciso I é a remuneração,
conceito definido pelo art. 41 da mesma lei.”
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A Pró-Reitoria ainda não procedeu a nenhum desconto a título de ressarcimento ao erário, porém mantém os valores
pagos conforme a recomendação citada, aguardando novas orientações da CGU, tendo em vista os ministros do TCU
determinarem que fosse dado conhecimento do Acórdão 2638/2015 à CGU/MG, recomendando ainda que o MPOG
“avalie a conveniência e a oportunidade de rever a Orientação Normativa nº 11/2010/SRH/MPOG, à luz da presente
decisão”.
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Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
7
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
APró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PRGDP, procedeu à alteração dos valores pagos na rubrica
do Art. 192, inciso I, da Lei 8.112/90, considerando, tão somente, a diferença do vencimento básico, a partir de março
de 2015, para as matrículas SIAPE: 395684, 395699, 395759, 395772, 395839 e 395800.
O TCU emitiu o Acórdão nº 2638 em 21/10/2015, enviado à Pró-Reitoria juntamente com as resenhas de matéria de
gestão de pessoas pela SEGEP/MPOG, confirmando que “São distintas as regras de cálculo de acréscimo de proventos
previstas no art. 191, inciso I e II, da Lei 8.112/90. A base de cálculo da vantagem prevista no inciso I é a remuneração,
conceito definido pelo art. 41 da mesma lei.”
A Pró-Reitoria ainda não procedeu a nenhum desconto a título de ressarcimento ao erário, porém mantém os valores
pagos conforme a recomendação citada, aguardando novas orientações da CGU, tendo em vista os ministros do TCU
determinarem que fosse dado conhecimento do Acórdão 2638/2015 à CGU/MG, recomendando ainda que o MPOG
“avalie a conveniência e a oportunidade de rever a Orientação Normativa nº 11/2010/SRH/MPOG, à luz da presente
decisão”.
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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 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
APró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PRGDP, procedeu à alteração dos valores pagos na rubrica
do Art. 192, inciso I, da Lei 8.112/90, considerando, tão somente, a diferença do vencimento básico, a partir de março
de 2015, para as matrículas SIAPE: 395684, 395699, 395759, 395772, 395839 e 395800.
O TCU emitiu o Acórdão nº 2638 em 21/10/2015, enviado à Pró-Reitoria juntamente com as resenhas de matéria de
gestão de pessoas pela SEGEP/MPOG, confirmando que “São distintas as regras de cálculo de acréscimo de proventos
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previstas no art. 191, inciso I e II, da Lei 8.112/90. A base de cálculo da vantagem prevista no inciso I é a remuneração,
conceito definido pelo art. 41 da mesma lei.”
A Pró-Reitoria ainda não procedeu a nenhum desconto a título de ressarcimento ao erário, porém mantém os valores
pagos conforme a recomendação citada, aguardando novas orientações da CGU, tendo em vista os ministros do TCU
determinarem que fosse dado conhecimento do Acórdão 2638/2015 à CGU/MG, recomendando ainda que o MPOG
“avalie a conveniência e a oportunidade de rever a Orientação Normativa nº 11/2010/SRH/MPOG, à luz da presente
decisão”.
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Gestor

8.3

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Por meio da Portaria nº 1.305, de 10 de dezembro de 2015, foi constituída uma Comissão de
Sindicância Acusatória com o objetivo de apurar os fatos constantes no Porcesso nº
23090.000294/2014-17.
Também, por meio da Portaria nº 1.405 de 28 de dezembro de 2015 foi instaurado Processo
Administrativo com o objetivo de apurar as notícias de irregularidades cometidas pela Empresa
UNION Indústria e Comércio de Equipamentos para Laboratórios Ltda., no âmbito do Pregão
Eletrônico n. 093/2010, conforme consignado nos autos do processo nº 23090.00294/2014-17,
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
8.4

Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com
o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
O art. 5º da Lei 8.666/1993 diz:
“ Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária
a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade
da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens,
locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando
presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, devidamente publicada.”

O ano de 2015 foi um ano de crise, com corte orçamentário. Porém a direção executiva da
UFLA foi atuante, tanto na busca por novos recursos como em manter um bom diálogo com os
fornecedores, sempre atualizando-os do andamento dos pagamentos e da chegada de recursos.
Diante desta postura a UFLA segue rigorosamente a ordem cronológica de suas exigibilidades,
mantendo ainda, em todos os casos, sua obrigação contratual de não ultrapassar os 90 dias para
realizar os pagamentos devidos, conforme art. 78, XV, da referida lei.

8.5

Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

No âmbito da Lei nº. 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a qual instituiu o benefício da
desoneração da folha de pagamento, todas as contratações da UFLA vigentes ou que se iniciaram no
exercício de 2015 atentaram-se à aplicação do benefício em epígrafe para as empresas que fizeram
jus ao mesmo no momento de sua contratação, ou seja, na própria instrução do certame licitatório
foram tomadas as providências cabíveis e necessárias em prestígio ao mandamento supracitado.
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No exercício de 2015, 32 contratos de prestação de serviço celebrados pela UFLA foram
beneficiados pela Lei nº. 12.546/11, no ato da própria contratação cujo valor de referência já
contemplou a desoneração da folha de pagamento. Houve, ainda, quatro atas de registro de preços
que também foram celebradas já considerando o benefício da desoneração da folha de pagamento.

8.6

Informações sobre ações de publicidade e propaganda

Quadro 39. Despesas com Publicidade
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Institucional

Valores empenhados

Valores pagos

0,00

0,00

171.894,20

171.894,20

Mercadológica

0,00

0,00

Utilidade pública
Fonte: SIAFI

0,00

0,00

Legal

12364203220RK0031

* A UFLA possui apenas a Publicidade Legal que é aquela destinada a darconhecimento de
balanços, atas, editais, licitações, avisos e outras informaçõesdos órgãos e entidades do Poder
Executivo Federal, com o objetivo de atender as prescrições legais e ao princípio da publicidade.
No ano de 2015 foram gastos com tal despesa o montante de R$171.894,20. O recurso utilizado foi
da Fonte 0112000000 (Tesouro), Programa 12364203220RK0031 (Funcionamento das Instituições
Federais de Ensino no Estado de Minas Gerais).
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