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PROPOSTAS à Comissão de Orçamento e Despesas (CONSU/UFJF) 
 

 

BOLSAS 
CONTRATOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO E 

VIGILÂNCIA 

ARMADA 

 

BANCAS 

 

ALUGUEL, LUZ 

ÁGUA 

 

PISM 

 

RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO 

 

 

* Com relação à conta 

PNAES, restringir a 

destinação de recursos 

ao que efetivamente é 

destinado pela LOA. 

(Fac. Economia). 

 

 *Preservar os 

programas de apoio 

estudantil; preservar o 

programa de monitoria; 

preservar as bolsas de 

TP de apoio às 

coordenações de curso; 

focar a distribuição de 

bolsas para projetos 

vinculados a cursos 

* Reduzir ao mínimo do 

contrato de terceirização 

para assistentes 

administrativos. (Fac. 

Letras). 

 

* Realizar uma redução 

sensível do contrato de 

limpeza, o que implica 

revisão no modelo atual, 

em que a metragem 

determina a quantidade 

de trabalhadores. (Fac. 

Letras). 

 

* Reduzir o número de 

trabalhadores na 

vigilância armada. (Fac. 

Letras). 

* Suspender bancas 

presenciais para 

dissertações, teses e 

afins. (Fac. Letras).  

 

* Transferir a CDARA 

e/ou outros órgãos da 

UFJF onde aluguéis são 

pagos para outros 

imóveis da própria 

UFJF que atualmente 

são subutilizados. (Fac. 

Letras). 

 

* Diminuir consumo 

de água, energia e 

telefone. (Fac. Letras). 

 

 

* Estudar a viabilidade 

de alterações no 

Programa de Ingresso 

Seletivo Misto (PISM), 

deficitário nos últimos 

cinco anos. Ele passaria 

a ter somente dois 

módulos (I e II), sendo 

aplicado ao final do 

segundo e terceiro anos 

do Ensino Médio. (Fac. 

Letras). 

 

* Para um período 

posterior a 2021, 

readequar o subsídio do 

restaurante universitário 

com escalonamento de 

pagamentos em função 

da condição financeira 

do discente. (Fac. 

Economia). 
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onde a formação 

acadêmica é 

nitidamente vinculada à 

atuação profissional na 

área específica, manter 

as bolsas do Programa 

Pibiart. (IAD) 

 

 

 

* Manter todos os 

recursos da Assistência 

Estudantil. (Sintufejuf e 

João XXIII). 

 

 

* Rever a proposta de 

corte nas bolsas TP. 

(João XXIII). 

 

 

 

* Revisar e readequar os 

trabalhadores e 

trabalhadoras existentes 

preservando os postos de 

trabalho que atendem 

diretamente às atividades 

essenciais de CADA 

unidade 

acadêmica/administrativ

a, considerando que, em 

casos particulares, o 

trabalhador terceirizado é 

a única pessoa 

responsável pela 

execução de determinada 

atividade. (IAD). 

 

* Manter todos os postos 

de trabalhadoras e 

trabalhadores 

terceirizados. 

(Sintufejuf). 
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CAMPUS AVANÇADO DA UFJF EM GOVERNADOR VALADARES 
 

 

I. Tem-se a expectativa que o gasto previsto de R$ 3.006.103,20 para RU seja reduzido para valor próximo de R$ 1.540.332,00, considerando que o 

cenário de suspensão de atividades presenciais se estenda até setembro de 2021. R$ 1.465.771,20. 

II. Existem ações visando a redução dos valores dos contratos dos aluguéis dos imóveis de uso compartilhado em cerca de 25%. Com o apoio da 

administração superior para que essas ações se efetivem, poderíamos chegar em uma redução de R$250.767,76 para o exercício 2021 caso as 

aulas retornem em setembro de 2021. 

III. No contrato com a faculdade Pitágoras, cujo custo previsto para 2021 é de R$ 3.032.554,20, há uma negociação para redução de 75% do valor do 

contrato durante e retroativamente à pandemia, o que representaria uma economia de cerca de R$ 505.425,70 caso a pandemia/interrupção das 

aulas se estendessem até setembro de 2021. 

IV. No contrato do DCBV, cujo valor foi estimado em R$518.400,00 por ano, caso a construção finalize em junho de 2021, seria necessário um aporte 

de R$259.200,00, ou seja, 50% do valor previsto para 2021, representando uma economia de R$259.200,00. 

V. O contrato para locação de imóvel para o Depto. de Fisioterapia previsto como R$353.876,52 para o ano de 2021, somente terá efeito financeiro a 

partir de seis meses da data de assinatura, gerando assim, uma estimativa de gasto de cerca de R$ 56.620,24 para 2021, que implicaria uma redução 

próxima de  R$ 297.256,28 ou 84% do valor anteriormente previsto. 

Com essas ações, conseguiremos totalizar o montante de R$ 2.778.420,94, frente ao documento inicialmente apresentado no OFÍCIO/SEI Nº 

78/2021/CAMPUSGV-DIRETORIA.  Ante o exposto, a economia total prevista é de R$ R$ 2.778.420,94 com contratos em curso e R$ 2.248.197,35 

para novas despesas, totalizando uma economia de R$5.026.618.29 frente ao documento apresentado no OFÍCIO/SEI Nº 78/2021/CAMPUSGV-

DIRETORIA.  Em virtude do estudo apresentado, condensado entre as três direções do Campus GV, encontramos o valor de R$ 11.884.113,7, o qual 

seria necessário à manutenção das atividades básicas e essenciais do Campus GV, sem prejuízos à atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação, 

além das atividades administrativas. 
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