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INTRODUÇÃO: 

 

A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão 

(PROINFRA) executa, acompanha e fiscaliza os projetos das  obras de engenharia que resultam em 

melhorias estruturais na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Além disso, administra 

ações de sustentabilidade e a ocupação e uso das áreas desta, incluindo patrimônios e 

estoques/almoxarifados. Atua no planejamento, gerência e na realização de manutenções e reformas 

dos espaços físicos, bem como nas redes de eletricidade, dados e de telefonia. Os serviços de 

transporte, de segurança e de protocolo também são de sua responsabilidade. Encarrega-se ainda da 

parte contratual, de convênios e licitações da instituição, além da fiscalização administrativa dos 

contratos de terceirização de mão- de-obra exclusiva. 

O Relatório de Gestão – 2022/PROINFRA é uma descrição das atividades dos setores 

descritos a seguir, com identificação dos gestores (Quadro 1) 

 

Quadro 1: Setor e Gestor 

Setor 
Gestor 

Pró-reitor de Infraestrutura e Gestão MARCOS TANURE SANABIO 

Pró-reitora Adjunta de Infraestrutura e Gestão JANEZETE APARECIDA PURGATO 

MARQUES 
Coordenação de Projetos e Obras ALEXANDRE AUGUSTO ROSA DE 

CASTRO 

Gerência de Projetos AMANDA MONTENOTTI CALDEIRA 

Coordenação de Manutenção Civil e Reformas FÁBIO MARTINS BRUM 

 
Gerência de Parques e Jardins 

REINALDO VIÇOSO NASCIMENTO 
CHAGAS 

Coordenação de Manutenção Elétrica, 
Eletrônica e Equipamentos 

MÁRCIO DE OLIVEIRA RESENDE 
SOUZA 
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Coordenação de Informática, Infocentro e 
Telefonia 

SEBASTIÃO JORGE NASCIMENTO 
CHAGAS 

Coordenação de Sustentabilidade e Patrimônio  ROSANA COLOMBARA 

Gerência de Estoque PAULO SÉRGIO FERREIRA GOMES 

Gerência de Patrimônio THIAGO DOS SANTOS 

Gerência de Pós-Compra ALICE ADOLFINA SILVA PINTO 

Gerência de Transporte MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE 
ALMEIDA 

Coordenação de Vigilância WINDSON MENDES CARVALHO 

Gerência de Fiscalização Administrativa de 
Contratos de Terceirização 

ELIZÂNGELA SOARES PEREIRA 

Coordenação de Contratos KARINE DE PAULA BARROS 

Gerência de Contrato de Manutenção e 
Fornecimento 

ANA PAULA DIAS BENTO 

Coordenação de Suprimentos ANNA CECÍLIA ASSIS MENDONÇA 

Gerência de Compras PRISCILLA REZENDE PINHEIRO 

Coordenação de Convênios NAYANA DESSUPOIO DE ABREU 

Gerência Administrativa e Financeira DANIELI MACEDO BATISTA (licença-
maternidade)  
LETÍCIA FREITAS SILVEIRA (em 
exercício) 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 

 

 
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS: 

 

 
No ano de 2022, a Coordenação de 

Projetos e Obras empenhou-se para atender 

às demandas de infraestrutura da 

comunidade acadêmica, concluindo o total 

de 5 Projetos de Engenharia e Arquitetura, 

dos quais destaca-se o relativo à construção 

do Abrigo de Produtos Químicos, dado sua 

alta complexidade. Dos 8 projetos ainda em 

curso, temos o de reforma da Faculdade de 

Serviço Social, os de reforma do Jardim 

Botânico, contemplando a construção de 

um viveiro de mudas, instalação de rede de 

telefonia e internet e a reforma do telhado 

do centro de pesquisa; temos ainda por 

concluir: o projeto de reforma do ICB para 

construção do Biotério de Experimentação; 

os projetos para construção da Faculdade de 

Medicina Veterinária; a revisão do 

orçamento do Centro de Vivências - obra 

paralisada este ano e, por fim, a reforma do 

Fórum da Cultura para obtenção do AVCB. 

Com sua equipe, a Coordenação têm ainda acompanhado e fiscalizado 3 obras e 
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um projeto para a UFJF que juntos somam 

o valor de R$ 10.097.837,34 a saber: a obra 

de reforma e ampliação da Faculdade de 

Administração e Ciências Contábeis, a 

reforma dos Anfiteatros do Instituto de 

Ciências Exatas (ICE), as obras de 

complementação para ambulatórios e 

Centro de Referência de Imunobiológicos 

Especiais (CRIE) – Bloco E09 - HU/CAS e 

a elaboração de projetos de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico para diversas 

edificações do Campus da universidade. 

Por fim, dando continuidade às 

ações de 2021, em 2022 esta coordenação 

também se empenhou em organizar seus 

processos internos e gerir de forma mais 

eficiente sua equipe de trabalho, dando 

início a elaboração de um software de gestão 

próprio e inovador. Ainda na busca de 

melhorias, foi efetivada a aquisição de um 

software especializado para elaboração de 

projetos elétricos, no intuito de otimizar a 

elaboração desses projetos. Abaixo, o 

Quadro 2 elucidativos das atividades 

supramencionadas: 

 

Quadro 2: Ações de projetos e obras 
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Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 

Para o ano de 2023, espera-se a conclusão das obras em andamento, bem como dos processos 

licitatórios em curso. Espera-se ainda o avanço no cadastramento e na concepção do software de 

gestão, em que acreditamos ser de grande valia para esta Coordenação. 

 

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REFORMAS: 
 

 
 

A atividade fim do setor consiste em 

planejar, projetar, coordenar e fiscalizar os 

serviços de manutenção civil. Desta forma, 

o setor é responsável pelas atividades de 

manutenção das instalações prediais,    

pertencentes à UFJF, e toda a infraestrutura 

do seu entorno (vias, calçadas, jardins, redes 

hidráulicas etc.), cujas principais frentes de 

trabalho são: Obras Civis; Pintura; 

Hidráulica; Serralheria; Marcenaria; 

Vidraçaria;  Pintura Industrial e Jardinagem. 

A Tabela 1 e a Figura 1 demonstram, 

de forma agregada, os quantitativos de 

requisições recebidas, executadas e 

acumuladas no exercício em tela: 
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Tabela 1: Requisições de serviços à Coordenação de Manutençao Civil, 2022 

 

 
Fonte: PROPLAN/UFJF, 2023 

 
Figura 1: Requisições de serviços à Coordenação de Manutençao Civil, 2022 

 
Fonte: PROPLAN/UFJF, 2023 

 

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ELETRÔNICA E 
EQUIPAMENTOS: 

 

A atividade fim do setor consiste em 

planejar, projetar, coordenar e fiscalizar os 

serviços de manutenção elétrica, eletrônica e 

equipamentos da UFJF. Atende, 

principalmente, três frentes de trabalho por 

meio de requisições serviços internos, via 

sistema SIGA (Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica), a saber: 1) elétrica, 2) eletrônica 
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e 3) equipamentos e refrigeração. Abrange a 

coordenação das equipes responsáveis pela 

manutenção preventiva e corretiva de: 

sistemas elétricos de alta e baixa-tensão, 

equipamentos eletrônicos e 

eletroeletrônicos, sistemas e aparelhos de ar 

condicionado, freezers, geladeiras e demais 

equipamentos destinados às atividades 

laboratoriais da instituição. 

Além disso, é responsável pela 

gestão dos contratos de manutenção de 

elevadores e ainda abrange a gerência do 

Almoxarifado da PROINFRA que tem 

como atividade principal, o controle e 

distribuição de materiais necessários para a 

toda manutenção estrutural do campus e 

demais unidades da UFJF. 

Conforme as Tabelas 2 e 3 é possível 

visualizar o quantitativo de requisições 

recebidas, executadas e acumuladas no ano 

corrente. 

Tabela 2: Manutenções de refrigeração e equupamentos, 2022 

 
Fonte: PROPLAN/UFJF, 2023 
 
Tabela 3: Manutenções de Elétrica, 2022 

Estado Quantidade 

Em execução 115 

Executado 1.664 

Não executado 45 

Total  1.821 

Fonte: PROPLAN/UFJF, 2023 
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COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA, INFOCENTROS E TELEFONIA: 

 

 
 

O setor destina-se a desenvolver 

atividades relacionadas à Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) dando 

suporte aos usuários da comunidade 

universitária. Atua na manutenção física dos 

hardwares e na instalação de softwares e 

periféricos utilizados pelos usuários da UFJF. É 

responsável pela rede física de dados e de 

telefonia da Instituição.  

Dentre as atividades desenvolvidas, 

podemos destacar: manutenção preventiva e 

corretiva nos computadores do parque de TIC 

(Tecnologia da Informação e Comunicação); 

suporte, manutenção e instalação na 

infraestrutura de rede de dados (cabeado e sem 

fio); suporte ao usuário na utilização dos 

Sistemas Operacionais e softwares básicos; 

preparação de computadores, com formatação e 

instalação de softwares; manutenção preventiva 

e corretiva nas impressoras do parque de TIC da 

UFJF; manutenção preventiva e corretiva no 

PABX e sistema de Telefonia da UFJF, com 

ativação de novas linhas e configuração das 

mesmas; reparo, troca, diagnóstico e instalação 

em periféricos de TIC como monitores, teclados, 

mouse, fontes, scanner entre outros; 

manutenção preventiva e corretiva em nobreaks 

até 2Kva.; manutenção preventiva e corretiva em 

projetores de multimídia, bem como 

dimensionamento para a instalação dos mesmos 

nos ambientes da UFJF. 

Ilustra a Tabela 4 as movimentações da 

Coordenação, em 2022.
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Tabela 4: Movimentações da Coordenação de Informática, Infocentros e Telefonia - Ordens de Serviços 
Executadas / Ano 2022 

Coordenação de Informática, Infocentros e Telefonia - Ordens de Serviços Executadas / Ano 
2022 

                  

Tipo de Serviço 
Executado: Mês    

  Jan Fev. Mar Abr. Maio Jun. Jul Ago. Set Out Nov. Dez Total 

Serviços de 
Informática     151 196 188 213 526 321 252 245 340 236 202 166 3036 

Manutenção 
de 
Impressora     10 20 19 19 62 46 40 32 20 21 15 18 322 

Nobreaks e 
Projetores     17 38 20 56 107 51 50 27 52 34 28 41 521 

Telefonia 34 27 18 15 59 57 34 28 31 47 36 28 414 

  

Total: 4293 

    

                  
Obs.:   
• Os atendimentos dos serviços de TIC feitos na Reitoria não estão computados totalmente neste 
levantamento, por serem os atendimentos solicitados diretamente aos técnicos da Proinfra que ficam na 
Unidade.   
  
 • Não temos requisições “não atendidas”, a requisição só sai do nosso sistema como “executada 
totalmente”, mesmo que seja a solicitação de baixa no patrimônio do equipamento ou indicação para 
manutenção em oficina autorizada.  
  
  •  Os atendimentos dos serviços de TI feitos nos Infocentros, urgências na rede de dados e outras 
manutenções nos pontos de presença do BACKBONE, como troca de switch, nobreaks e outros 
equipamentos, não estão computados neste levantamento, uma vez que são serviços demandados 
diretamente por esta Coordenação.  
                                

Fonte: PROPLAN/UFJF, 2023
Ainda, a Coordenação atua auxiliando na 

elaboração e dimensionamento das 

especificações de equipamentos e soluções de 

TIC na UFJF e na política de TIC adotadas na 

instituição através da sua participação no Comitê 

Governança Digital como representante da 

PROINFRA. Atua também na confecção de 

laudos de desfazimento em relação a baixa no 

patrimônio dos equipamentos de TIC da 

instituição e no planejamento de compras dos 

materiais junto ao almoxarifado da Proinfra, 

como peças e acessórios necessários para à 

manutenção dos equipamentos de TIC na 

Instituição. 

Dentre as atividades, a Coordenação é 

responsável também, pela elaboração, 

dimensionamento, fiscalização e gestão dos 

contratos de serviços de telecomunicações da 
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UFJF, sendo que atualmente temos 5 (cinco) 

contratos vigentes. 

Por fim, o setor cuida da gestão e 

manutenção dos Infocentros, que são 

laboratórios de computação destinados a livre 

utilização dos discentes e servidores da 

instituição. Neste sentido, faz a seleção e gestão 

dos bolsistas que atuam nos Infocentros que, 

atualmente, são entorno de 30 (trinta). Os 

Infocentros contam com 16 laboratórios 

espalhados pelas Unidades da UFJF, 

contabilizando aproximadamente 260 

computadores disponíveis para a utilização da 

comunidade universitária

 
 

 
COORDENAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE E PATRIMÔNIO: 
 

 
 

 
O setor coordena as ações 

referentes ao gerenciamento de resíduos 

sólidos (lixo comum, resíduos químicos e de 

saúde e materiais recicláveis), considerando 

inclusive a gestão dos contratos pertinentes 

à prestação destes serviços à instituição. 

Coordena, ainda, ações no sentido de 

reorganizar e atualizar os procedimentos 

referentes à gerência dos bens patrimoniais 

e materiais de estoque. 

Os dados a seguir referem-se aos 

trabalhos realizados especificamente para a 

área de sustentabilidade, com foco no 

gerenciamento de resíduos sólidos (lixo 

comum, químico, saúde e materiais 

recicláveis). A coordenação gerencia os 

contratos de recolhimento, transporte e 

destinação desses resíduos, elabora os 

manifestos de transportes de resíduos 

(MTRs) e também as planilhas de 

pagamento dos serviços. As tabelas 5, 6 e 7 

demonstram os volumes de recolhimento, 

em 2022.
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Tabela 5: Materiais recicláveis recolhidos 

 

Fonte: PROPLAN/UFJF, 2023 
 

Tabela 6: Materiais recolhidos por Unidades Acadêmicas 

 
Fonte: PROPLAN/UFJF, 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiais Recicláveis (kg) 2022 

Papel  378439 

Papelão 39103 

Plástico 2147 

Metal 4069 

Isopor 143 

Bateria 399 

Pilhas 169 

Vidros 1746 

Toner 747 

Óleo Mineral 329 

Sucata eletrônica 3383 

Total 430.674 

Resíduos Biológicos (kg) 2022 

CBR - Centro da Biologia Reprodução 7880 

ICB - Instituto de Ciências Biológicas 1440 

ICE - Instituto de Ciências Exatas 10 

Faculdade de Farmácia 1200 

Faculdade de Veterinária 3300 

Faculdade de Odontologia 7000 

Clínica Veterinária 1100 

Faculdade de Enfermagem 12 

Farmácia Universitária 28 

Governador Valadares 60 

Total de descarte no período 22030 

file:///E:/Ambientec%20-%202019%20-%20Planilha%20Resíduos%20de%20saúde%20-%202019.xlsx%23'Clinica%20veterinária'!A1
file:///E:/Ambientec%20-%202019%20-%20Planilha%20Resíduos%20de%20saúde%20-%202019.xlsx%23'Farmacia%20Universitaria'!A1
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Tabela 7: Recolhimento de Resíduos Químicos 

 
Fonte; PROPLAN/UFJF, 2023 

Com relação ao resíduo classe D, que 

seria o lixo comum, a média semanal é cerca de 

140 bombonas de 200 L, perfazendo cerca de 

7040 por ano.  

Além disso, a coordenação atende 

requisições de serviços internos de 

sustentabilidade, mudanças e desfazimento.  

Os serviços de sustentabilidade 

englobam o recolhimento de materiais recicláveis 

(303 requisições) e manutenção de bens móveis 

(369 requisições), quais sejam, o conserto e 

estofamento de cadeiras e carteiras, instalação e 

manutenção de persianas, entre outras. Durante 

o ano de 2022, foram consertadas e estofadas 

cerca de 870 carteiras e/ou cadeiras. O serviço 

de mudanças (546 requisições) envolve 

transferências de bens móveis dentro das 

próprias unidades ou entre elas, recolhimento e 

devolução de cadeiras e carteiras para 

manutenção. O serviço de desfazimento (28 

requisições) é recente e trata dos materiais a 

serem retirados das unidades que já passaram 

pelo processo de desfazimento, ou seja, já foram 

baixados do sistema patrimonial e aguardam 

destinação final. As requisições executadas 

totalizaram, portanto, de 1246 requisições 

durante o ano de 2022.  

O trabalho de gerenciamento de resíduos 

sólidos é imprescindível e um compromisso com 

o meio ambiente e a saúde pública, garantindo a 

destinação ambientalmente adequada de 

resíduos como lixo comum, químicos e de saúde. 

A manutenção da destinação dos materiais 

recicláveis às Associações de Catadores é uma 

contribuição social e ambiental na medida que 

contribui de maneira fundamental para a renda 

das famílias que vivem desse trabalho. Os 

serviços que envolvem a recuperação de bens 

móveis contribuem para a preservação dos bens 

e otimização dos gastos públicos.  

 

Resíduos Químicos (kg) 2022 

ICE - Instituto de Ciências Exatas 700 

ICB - Instituto de Ciências Biológica 2300 

CBR - Centro de Biologia da Reprodução 120 

Faculdade de Medicina Veterinária 120 

Clínica Veterinária 40 

Faculdade de Farmácia  530 

Farmácia Universitária 230 

Faculdade de Odontologia 570 

Faculdade de Engenharia 85 

GV – Governador Valadares 450 

PROINFRA 470 

Total de descarte no período 5615 
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GERÊNCIA DE PÓS-COMPRAS: 

As principais atribuições do setor estão relacionadas à interlocução entre requisitantes e 

fornecedores em caso de divergências entre itens solicitados e entregues; adoção de providências para 

solucionar esses problemas e, em caso de insucesso, aplicar as devidas sanções exigidas pela legislação, 

garantindo a defesa dos interesses da instituição. A Tabela 8 explica as movimentações. 

 

Tabela 8: Movimentações da Gerência de Pós-compras, 2022 
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Fonte: PROPLAN/UFJF, 2023 
 

 
GERÊNCIA DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO CENTRAL): 
 

O setor, vinculado à Coordenação de 

Sustentabilidade e Patrimônio, é responsável 

pelo gerenciamento de compras, 

armazenamento e distribuição de itens de 

produtos de estoque da Instituição. Além do 

supervisionamento da recepção e as providências 

necessárias de compras de materiais de consumo 

das Unidades Acadêmicas e Administrativas e 

também do gerenciamento dos contratos de 

compras parceladas, estas em 2022 que ficaram 

restritas ao contrato de aquisição de GLP, 

botijão de 13 kg. 

Durante o exercício de 2022, era nosso 

planejamento melhorar o fluxo de compras 

aliado ao histórico de demandas e uma melhor 

logística, aprimorando a eficácia e eficiência no 

setor. Consideramos que houve um avanço 

positivo em relação ao ano anterior, mas ainda 

tivemos situações atípicas, reflexos do estado 

pandêmico, em menor escala, mas os problemas 

com fornecedores diminuíram sensivelmente. 

A seguir a Tabela 9 apresenta 

indicadores comparativos dos últimos 4 anos, a 

saber: 

Tabela 9:  Comparação das movimentações da  Gerência de Patrimônio

Indicadores 2019 2020 2021 2022 

Ordens de Entrega 4.176 1.995 2.196 2.700 

Empenhos Emitidos 62 59 37 20 

Valores Empenhados R$ 663.235,09 R$1.094.077,14 R$ 968.662,70 R$ 222.808,86 

Valores Entregues R$ 657.343,66 R$    732.826,41 R$ 668.725,50 R$ 179.924,44 

Saldo em Aberto R$      5.891,43 R$    361.250,70 R$ 291.209,60 R$   42.884,42 

Fonte: PROPLAN/UFJF, 2023 
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Como objetivos do setor, destacamos a 

aquisição ideal de produtos para abastecimento 

das unidades acadêmicas e administrativas da 

instituição, preservando a qualidade e quantidade 

para impedir divergências de inventário e perdas 

de qualquer natureza e o equilíbrio nas 

aquisições. Devido a uma intempérie (chuvas 

torrenciais em determinado momento) tivemos 

uma perda significativa de produtos do 

subelemento 17 – Material de Processamento de 

Dados - Cartuchos de Tinta e Cartuchos de 

Toner, num montante de R$ 100.032,98. 

Tivemos também desabastecimento de alguns 

itens como Papel Toalha, Papel Higiênico, 

Álcool Líquido 70% em frasco de 1 litro, uma 

vez que as demandas foram superiores às 

quantidades estimadas, comparando períodos 

anteriores. 

Quanto às perspectivas futuras, 

entendemos ainda que é uma atividade 

fundamental e complexa para a instituição. 

Dentro das possibilidades, continuaremos a 

busca para uma atividade mais ativa para o 

ressuprimento das necessidades de nossa 

instituição, envolvendo todos os setores 

requisitantes da UFJF e a nossa Gerência. Vamos 

tentar otimizar e adequar nossos instrumentos 

estimativos para melhorar nossos índices 

existentes, evitando percas materiais e 

financeiras. Para isso, foi desenvolvido pelo 

servidor Vinícius Campos Pereira uma 

ferramenta/planilha baseada em índices 

estatísticos apresentados pelos relatórios 

disponibilizados pelo SIGA/Almoxarifado, para 

que possamos melhorar e minimizar os índices 

de estoque e financeiros causados pelo estoque 

acima do necessário para o período. Estaremos 

também implementando a modalidade de 

Licitação através das atas de Registro de Preços. 

Com relação aos impedimentos para o 

alcance das metas previstas, a principal é de 

caráter externo, devido a fatores que ainda estão 

impactando no nosso reabastecimento, causados 

principalmente pelos reajustes de preço dos 

produtos no mercado – exemplo: gás GLP 13 kg 

que dificultou a instituição, principalmente a 

PROAE, e ainda álcool líquido 70%, papel toalha 

e papel higiênico, devido à alta no preço dos 

produtos, e também falta de repasse por conta 

do Governo Federal. 

Para o exercício de 2023, pretendemos 

melhorar os controles com suporte do CGCO 

para a implantação da planilha desenvolvida pelo 

servidor já mencionada; trabalhar em conjunto 

com as Unidades Acadêmicas e Administrativas, 

visando diminuir os estoques dentro das 

mesmas; reduzir a quantidade de itens estocados, 

principalmente de Material de Expediente que 

com a implantação do SEI, muitos deles não 

estão tendo demanda; fortalecer/melhorar o 

trabalho em equipe, priorizando a execução de 

atividades no setor

. 
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GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO: 

 
O setor, vinculado à Coordenação 

de Sustentabilidade e Patrimônio,  

concentra suas atividades no recebimento, 

controle e registro de material permanente; 

atualização do registro dos bens móveis e 

imóveis da UFJF; atualizações de 

responsabilidade dos setores nos 

requerimentos de transferência; 

comunicação e tomada de providências em 

casos de               constatação de irregularidades; 

alienação e desfazimento de bens 

inservíveis; dentre outras atividades 

correlatas. Assim entende-se que o setor 

desenvolve atividades-meio, as quais 

permitem o controle de materiais 

permanentes e fornecem informações 

capazes de subsidiar compras e avaliações de 

necessidades. 

 
Abaixo, é possível visualizar os principais 

resultados do setor no exercício vigente

: 
 

 
Indicadores 2022 

 

• Total de itens patrimoniais adquiridos (compras): 141 

• Valor total das aquisições (compras): R$ 324.857,69 
 

• Total de itens patrimoniais adquiridos (doações): 776 

• Valor total das aquisições (doações): R$ 1.073.701,00 
 

• Total Geral de Baixas: R$ 1.619.306,73 

• Total Geral de Depreciações: R$ 922.454,20 
 
 

GERÊNCIA DE TRANSPORTES: 
 

 
 

É o setor que administra a frota de 

veículos da UFJF de forma a atender as 

demandas da comunidade universitária em 

deslocamentos dentro e fora do campus de Juiz 

de Fora; viagens intermunicipais, incluindo o 

campus de Governador Valadares e também 
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interestaduais. Faz também a gestão e 

fiscalização dos contratos de manutenção 

automotiva, seguro total de veículos e do serviço 

de condução de veículos/transporte de pessoas 

(motoristas).  

Em 2022, foram aprovadas e divulgadas 

as Normas e Diretrizes para o uso de veículos 

oficiais da UFJF assim como o Manual do 

Usuário.  Foram executadas 231 requisições de 

transporte registradas no SIGA, atendendo 2050 

passageiros. A maior parte das requisições foram 

executadas no município de Juiz de Fora, sendo 

seguida pelo Rio de Janeiro. Contando com os 

atendimentos interno, da manutenção do 

campus, transportes de alunos, entre outros, até 

08 de dezembro de 2022 a frota de veículos 

oficiais percorreu mais de 650 mil quilômetros. 

  Foram atendidas demandas para suporte 

na aplicação das vacinas contra Covid-19, para 

movimentação de suplementos para confecção 

dos testes de COVID-19, translado de 

equipamentos e materiais para pesquisas, apoio 

ao PISM (Programa de Ingresso Seletivo Misto), 

visitas técnicas, fiscalizações, suporte ao Jardim 

Botânico, ao Hospital Universitário com 

deslocamento de materiais, insumos, entre 

outros atendimentos.  

O modelo de roteirizarão de transportes, 

implementado no contrato de serviços de 

manutenção geral, parques e jardins e pequenas 

obras foi consolidado com rotas no campus para 

distribuição de pessoal - 2 motoristas e 2 ônibus, 

circular (quando é o caso) - 1 motorista - 1 micro-

ônibus ou 1 van (conforme demanda o motorista 

decide), rota campus para distribuição de 

materiais e equipamentos - 2 motoristas e 2 

Toyota e rota campus - Caminhões (diversos) - 

conforme demanda - 1 motorista além da 

manutenção elétrica que é atendida em separado. 

Hoje são 9 motoristas escalados para este 

contrato, 2 atendendo a sustentabilidade, 1 o 

almoxarifado, 1 ao protocolo e informática e 

mais 1 destinado a limpeza e conservação.  

São disponibilizados ônibus circulares 

internos ao campus na hora das refeições para os 

estudantes e circulares em alguns horários entre 

algumas unidades da Universidade fora do 

campus. Os horários estão disponíveis e podem 

ser acessados em: 

https://www2.ufjf.br/proinfra/transporte/. 

 Mesmo com a ampliação da demanda de 

alguns serviços de transportes, como por 

exemplo a necessidade de fiscalização de obra na 

Fazenda Chapéu D'uvas, da atuação da 

Sustentabilidade, do Patrimônio e Almoxarifado 

no futuro Centro Integrado de Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Tecnologia e Cultura (CIEPTEC – 

UFJF Norte), ainda sim, como medida de 

economia, o contrato de motorista sofreu 

reduções, além dos 25% dos postos de 

motoristas suprimidos (corte de 10 postos), há 

postos vagos, o que nos obriga impor restrições 

de atendimento.  

https://www2.ufjf.br/proinfra/transporte/
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A UFJF conta, atualmente, com 126 

veículos em plena atividade. O veículo mais 

antigo é um L 1113 da MERCEDES-BENZ 

com 49 anos e o mais novo é um PARTNER da 

PEUGEOT com 8 anos de uso. A média de 

idade da frota é de 14 anos e meio e como ela é 

bem heterogênea torna-se necessária constante 

manutenção. Para atender as demandas da UFJF 

utilizou-se de janeiro deste ano até 08 de 

dezembro o quantitativo de 122.739 litros de 

combustíveis sendo 80 % de óleo diesel e os 

demais 20% com gasolina com dispêndio de R$ 

864.539,90.  Para manter a frota, gastou-se R$ 

430.991,41 entre peças e serviços. 

 
 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA: 
 

 
 

O setor tem como principais 
atribuições: 

 

- Planejar, coordenar e executar os 

serviços relacionados à segurança 

patrimonial da UFJF, compreendendo o 

campus sede e todas áreas de funcionamento 

externo, incluindo a Fazenda de Ewbank da 

Câmara; 

- Coordenar, executar e supervisionar 
os serviços de Portaria e Vigilância 
Armada; 

 

- Controlar e visualizar as imagens 

das câmeras instaladas no campus sede, 

através da Central de Monitoramento, 

sendo responsável pelo fornecimento de 

imagens das áreas monitoradas, quando da 

ocorrência de delitos; 

- Orientar os usuários quanto à 

localização de todos os espaços e da 

realização de eventos dentro da instituição. 

Por tratar-se de atividade essencial, 

o setor funciona em turnos ininterruptos de 

06h a 18h e de 18h a 06h, totalizando 24 

horas de funcionamento.. 

A Tabela 10 consta o tipo e 
quantitativo das ocorrências registradas no ano 
corrente
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Tabela 10:  Ocorrências na Coordenação de Segurança, em 2022 

Ocorrências Quantidades 

Acidentes 11 

Colisão 47 

Életrica 36 

Furto 9 

Hidraúlica 58 

Materiais 19 

Outros 1.411 

 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 

 
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO: 
 

 

Criada em 04/2021, a Gerência de 

Fiscalização Administrativa de Contratos de 

Terceirização (GFAC) tem o objetivo de auxiliar 

no processo de gestão e fiscalização de contratos 

com dedicação exclusiva de mão de obra, isto é, 

de terceirização. 

Atualmente (dez/2022) o setor possui 7 

servidores lotados na GFAC-PROINFRA, 

estando uma afastada em virtude de auxílio 

maternidade. Conta, ainda, com 2 servidores 

cedidos de outros órgãos e 2 servidores lotados 

no campus de Governador Valadares, os quais 

dão apoio na fiscalização administrativa dos 

contratos do campus avançado. 

Suas atribuições encontram-se 

detalhadas na página oficial da PROINFRA e 

estão de acordo com a Instrução Normativa nº 

05/2017 que dispõe sobre as regras e diretrizes 

do procedimento de contratação de serviços sob 

o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica 

e fundacional.  

Para o tratamento dos riscos relativos ao 

descumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), a UFJF adota a 

CONTA-DEPÓSITO VINCULADA – 

BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO, 

destinada exclusivamente ao pagamento de 

férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas 

rescisórias aos trabalhadores da contratada. Os 

valores a serem retidos e liberados são analisados 
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pela equipe da GFAC, considerando as 

orientações contidas no Caderno de Logística 

(2018) do Ministério da Economia.  

1 – Planejamentos de Contratação: 

Durante o ano de 2022, a GFAC atuou 

de forma proativa nos processos de 

planejamento de contratação dos contratos de 

terceirização da UFJF, fazendo parte das 

comissões de contratação do campus de Juiz de 

Fora. As comissões de planejamento de novas 

contratações do campus de Governador 

Valadares, quando solicitam, recebem 

orientações da Fiscalização Administrativa 

quanto aos assuntos relacionados a direitos 

trabalhistas e fiscalização de contratos. 

Durante o Processo de Planejamento da 

Contratação, a GFAC participa da elaboração do 

Estudo Técnico Preliminar e do Termo de 

Referência, elabora as Planilhas de Custos e 

Formação de Preços utilizadas para a definição 

do preço de referência e auxilia no atendimento 

das recomendações constantes no parecer 

emitido pela Procuradoria junto à UFJF. 

No campus de Juiz de Fora, o trabalho 

de planejamento da contratação é distribuído 

entre os membros de uma comissão, onde além 

da contribuição da GFAC, tem-se o Documento 

de Formalização da Demanda, a minuta do 

Instrumento de Medição de Resultado e as 

requisições que são elaboradas pelo servidor 

requisitante, provável gestor do novo contrato. 

O Mapa de Riscos e a minuta do Contrato são 

elaborados pelo servidor lotado na Coordenação 

de Contratos. A pesquisa de preços no Portal de 

Compras do Governo Federal e o Edital são 

elaborados pelo servidor lotado na Coordenação 

de Suprimentos. 

Com o encerramento das atividades de 

um prestador de serviços que tinham três 

contratos celebrados com a UFJF, a GFAC 

atuou ativamente na coordenação dos trabalhos 

de quatro planejamentos da contratação 

(licitação/pregão eletrônico) e de duas 

contratações emergenciais (dispensa de 

licitação), todos para atender ao campus Juiz de 

Fora. 

Destas, duas contratações foram 

realizadas e concluídas em 2022: a contratação 

emergencial através de dispensa de licitação para 

o serviço de motorista de Juiz de Fora (Contrato 

69/2022); e a contratação emergencial através de 

dispensa de licitação para apoio administrativo a 

Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT) de Juiz de 

Fora (Contrato 73/2022). 

Em dezembro/2022 foi concluído o 

Processo de Seleção dos prestadores de serviços 

para a contratação para o serviço de Portaria de 

Juiz de Fora (Pregão 53/2022) e para a 

contratação do serviço de videomonitoramento 

para o campus de Juiz de Fora (Pregão 69/2022). 

Também estava se encerrando o procedimento 

de análise da proposta do Pregão 76/2022, para 

contratação de serviços de motoristas para Juiz 

de Fora, que substituíra o contrato emergencial. 
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Apesar do avanço da elaboração dos 

documentos do Processo de Seleção dos 

prestadores de serviços para a contratação de 

serviços de apoio a PROCULT, que substituirá o 

contrato emergencial, a abertura da licitação foi 

adiada para 2023, para não comprometer o 

atendimento das demandas dos processos que já 

estavam em execução. 

Em Governador Valadares, foram 

realizadas e concluídas a contratação de 

motoristas para Governador Valadares 

(Contrato 23/2022) e a contratação de 

contratação de limpeza, asseio e conservação 

para Governador Valadares (Contrato 62/2022). 

Durante o Processo de Seleção do 

Prestador de Serviços, a GFAC participa da fase 

de análise da proposta, apreciando a 

documentação apresentada pelos licitantes. 

2 – Fiscalização Administrativa (Inicial, Mensais 

e Final – de encerramento) 

A atividade preponderante da GFAC é a 

fiscalização e acompanhamento dos contratos 

com dedicação exclusiva de mão de obra da 

UFJF com o objetivo de auxiliar o gestor no 

dimensionamento do faturamento e prevenir 

demandas trabalhistas futuras, através do 

acompanhamento da regularidade trabalhista e 

tributária das empresas contratadas. 

Entre as rotinas trabalhistas principais 

destacam-se a análise de diversos documentos, 

como: folhas de ponto, atestados médicos, folha 

de pagamento, comprovantes de pagamento de 

vale alimentação e vale transporte, declarações 

fiscais (GFIP, DCTF e guias de pagamento de 

impostos), extratos do fundo de garantia, 

documentos admissionais e demissionais, entre 

outros. 

Além das análises supramencionadas, os 

servidores da GFAC auxiliam o gestor do 

contrato com a elaboração da Planilha de 

Faturamento e de Conta Vinculada, apurando as 

glosas quantitativas, o valor devido à contratada 

e também o valor a ser retido, o qual é utilizado 

para a garantia de direitos trabalhistas dos 

empregados terceirizados (férias, 13º e multa do 

FGTS). 

No ano de 2022, foram objeto de 

fiscalização os seguintes Contratos:  

a) Contrato nº 63/2020 de apoio a Gerência de 

Transporte, incluindo os cargos de motorista, 

motociclistas, lavador e supervisor de frotas 

(fiscalização mensal e fiscalização de 

encerramento);  

b) Contrato nº 74/2018 de apoio a Pró-reitora de 

Cultura, incluindo os cargos de agente de cultura 

e lazer, auxiliar de agente de cultura, analista 

cultural, curador, curador musical, montador de 

exposição, entre outros (fiscalização mensal e 

fiscalização de encerramento); 

c) Contrato nº 47/2019 de apoio administrativo 

ao campus de Governador Valadares, incluindo 

os cargos de auxiliar de operador de carga, 

contínuo, porteiros, recepcionistas, auxiliar de 

operador de carga, oficial geral;  
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d) Contrato nº 59/2019 de videomonitoramento 

para o campus em Juiz de Fora, incluindo os 

cargos de monitor de vídeo (fiscalização mensal 

e fiscalização de encerramento); 

 e) Contrato nº 23/2020 de limpeza e 

conservação do campus sede, incluindo os 

cargos de auxiliar de serviços gerais (serventes e 

limpadores de vidro) e supervisor; 

f)  Contrato nº 12/2021, de apoio administrativo 

ao campus de Juiz de Fora, incluindo os cargos 

de auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca, 

recepcionista, copeira e garçom, técnico em 

biotério, comunicador de mídias, entre outros; 

g) Contrato 40/2021 com mais de trinta cargos 

distintos de profissionais, entre estes os de 

eletricistas, pedreiro, pintor, bombeiro hidráulico 

e auxiliares de conservação de vias permanentes;  

h) Contratos 37 e 38/2021, ambos relativos a 

vigilância patrimonial armada, sendo o primeiro 

para atender as demandas nos municípios de Juiz 

de Fora e Ewbank da Câmara e o segundo para 

atender as demandas no município de 

Governador Valadares; 

i) Contrato 43/2021, incluindo os cargos de 

porteiros para atender as demandas das 

dependências da UFJF no município de Juiz de 

Fora; 

j) Contrato 23/2022, para o cargo de motorista 

para o campus avançado de Governador 

Valadares (fiscalização inicial e fiscalização 

mensal). 

Também foram objeto de 

acompanhamento da Fiscalização 

Administrativa: 

k) Contrato Emergencial 69/2022 de motoristas 

para Juiz de Fora (fiscalização inicial); 

l) Contrato Emergencial 73/2022 de apoio a Pró-

reitora de Cultura (fiscalização inicial); 

Encontra-se no processo de fiscalização 

inicial, o Contrato 62/2022 de limpeza e 

conservação do campus de Governador 

Valadares. 

Para o começo do ano de 2023 serão 

iniciadas as fiscalizações mensais do contrato 

62/2022 (Limpeza e conservação para o campus 

de Governador Valadares) e dos demais 

contratos originários dos serviços licitados no 

ano de 2022 e mencionados anteriormente (item 

1).  

Assim, mensalmente, os contratos são 

fiscalizados, isto é, as documentações analisadas, 

as apurações de faturamento e o relatório de 

fiscalização administrativa, juntamente com o 

Instrumento de Medição de Resultado, o 

relatório de fiscalização técnica e o relatório do 

gestor, compõe processo administrativo no 

Sistema Eletrônico de Informação – SEI, da 

UFJF, com restrição (informações pessoais de 

terceirizados) e é posteriormente tramitado para 

a coordenação responsável pela liquidação e 

pagamento da despesa. Sendo assim, em 2022 

foram fiscalizados 12 (doze) contratos de 
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serviços continuados com dedicação exclusiva de 

mão de obra. 

3 – Orientação a gestores e fiscalização técnica 

O encerramento de três contratos de um 

único prestador de serviços em 2022 gerou 

diversos questionamentos dos terceirizados 

quanto às verbas rescisórias, assim a fiscalização 

administrativa atuou junto aos fiscais técnicos e 

fiscais setoriais, orientando tanto os terceirizados 

quanto buscando soluções junto a contratada. 

Também ocorreram várias orientações 

quanto aos processos de repactuação e 

prorrogação de contratos, principalmente, sobre 

os custos não renováveis a serem excluídos da 

Planilha de Custos e Formação de Preços. 

Compete ao gestor do contrato instruir os 

processos de repactuação e prorrogação dos 

contratos, além de realizar a negociação dos 

custos não renováveis, sendo assim, em alguns 

contratos foi necessário a nomeação de fiscal 

administrativo como gestor substituto para 

instruir os processos e negociar junto as 

contratadas. 

A partir de dezembro/2022, com as 

novas orientações da Procuradoria junto à UFJF 

e o “Parecer Referencial”, a GFAC deixou de ter 

a atribuição de auxiliar os gestores nos processos 

de repactuação e prorrogação, sendo assim, os 

mesmos em caso de dúvidas, foram instruídos a 

recorrerem à Coordenação de Contratos. 

Devido a necessidade de implantar os 

contratos no sistema Contratos ComprasNet e 

de treinar a fiscalização setorial, a gestão do 

contrato 23/2020 foi assumida por uma fiscal 

administrativa, a partir do segundo semestre de 

2022. O servidor que exerce as funções de gestor 

substituto e fiscal técnico do referido contrato 

agregou-se a força de trabalho da GFAC, que 

promoveu a capacitação dos fiscais setoriais, 

implantou relatórios de fiscalização técnica, 

avaliação mensal via formulário eletrônico e 

controle de materiais de consumo.  

Também foram realizadas visitas 

técnicas às unidades acadêmicas para instruir 

sobre o contrato, a mudança da produtividade 

em relação ao contrato anterior, as vedações do 

art. 5º da IN 05/2017, e para estabelecer a 

comunicação efetiva entre equipe de gestão e 

fiscalização setorial. Ao todo foram realizados 

quatro encontros virtuais com a fiscalização 

setorial e foram realizadas onze visitas técnicas 

presenciais, e uma reunião com a pró-reitora de 

cultura para tratar das excepcionalidades dos 

órgãos da UFJF que promovem a cultura (Fórum 

da Cultura, Cine Teatro Central, Museu Murilo 

Mendes, Memorial Itamar Franco, Museu 

Arqueológico, Pró-Música, Escola de Artes Pró-

Música) e possuem atendimento diferenciado e 

eventos em finais de semana. 

Em diversas outras situações, a GFAC 

foi consultada pelo público interno da UFJF, e 

buscou orientar, em alguns casos, até mesmo 

buscar soluções para impasses. Participando de 

reuniões presenciais e virtuais, disponibilizando 

número de aplicativo de mensagem para agilizar 
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o contato, e criando mecanismos que visam 

atender a todos, principalmente a gestão e 

fiscalização técnica dos contratos de serviços 

continuados com dedicação exclusiva de mão de 

obra. 

Ainda, a GFAC foi convidada pela 

Procuradoria a participar de um projeto sobre 

subsídios trabalhistas e toda a equipe foi 

capacitada por servidores da AGU, de forma 

virtual, assumindo assim a atribuição de auxiliar 

todos os gestores no atendimento das 

solicitações de subsídios trabalhistas. 

Atendendo ao modelo proposto pelos 

procuradores, a GFAC reviu os modelos de 

relatórios e procedimentos internos. Por 

intermédio da GFAC foram respondidas três 

solicitações de subsídios, somente uma de 

contrato vigente. Também houve a participação 

de fiscais administrativos em audiências na 

Justiça de Trabalho, como prepostos da UFJF. 

Por fim, é possível evidenciar o 

comprometimento na equipe da Gerência em 

Fiscalização Administrativa de Contratos em 

realizar o seu trabalho, garantindo o 

cumprimento das obrigações trabalhistas junto 

aos terceirizados, sendo participando de 

planejamentos, analisando documentações ou 

orientando gestores e fiscais.

 

 
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS: 
 

 

A Coordenação de Contratos é 

responsável pela formalização dos Contratos e 

instrumentos congêneres celebrados pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

1. Missão: Prestar serviços na área de 

contratações públicas com presteza e qualidade, 

respeitando a legislação vigente e, realizando 

análises técnicas e procedimentos 

administrativos inerentes às solicitações dos 

gestores contratuais e da Administração Superior 

da UFJF, oferecendo-lhes, quando necessário, 

suporte técnico no curso da execução dos 

contratos administrativos celebrados pela 

Instituição. 

2.Objetivos: Disponibilizar orientações e 

esclarecimentos básicos acerca dos 

procedimentos referentes à celebração das 

diversas modalidades de instrumentos 

contratuais, em conformidade com as normas 
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internas da Instituição e as normas externas 

aplicáveis à matéria. 

3.Visão: Colaborar, observados os limites de 

atuação e atribuições do setor, com o 

cumprimento dos objetivos das unidades 

demandantes e da Instituição como um todo, por 

meio da adequada celebração de instrumentos 

contratuais e suas eventuais alterações. 

4. Conformidade legal: A UFJF conta com 

assessoria jurídica por meio da Procuradoria 

Federal, órgão da Advocacia Geral da União 

(AGU), o que garante a conformidade das 

contratações com as normas legais vigentes, em 

especial com as Leis nº 8.666/93 de 21 de junho 

de 1993 e 10.520/02, de 17 de julho de 2002, Lei 

de Diretrizes Orçamentárias vigente, Decreto nº 

7.983, de 8 de abril de 2013, Decreto nº 7.892, de 

23 de janeiro de 2013, Decreto nº 9.507, de 21 de 

setembro de 2018 e Instruções Normativas 

emitidas pelo Ministério do Planejamento (MP), 

com destaque à 05/2017 (STI/MP). 

5. Resultados e Serviços Prestados: 

No ano de 2022 a Coordenação de 

Contratos iniciou suas atividades de forma 

presencial mediante escala de revezamento, 

mantendo-se as medidas necessárias para 

alcançar o maior grau de segurança possível, 

conjugadas com a adoção do sistema de 

monitoramento diário por intermédio do 

aplicativo Busco Saúde e, com as demais 

medidas de biossegurança para enfrentamento 

da pandemia de COVID-19, observando-se as 

disposições da Resolução 58/2021 que 

orientou ao retorno gradual das atividades 

presenciais. 

A partir do dia 18.04.2022, no entanto, 

com a publicação da Resolução nº 13/2022, de 

22 de março de 2022, que estabeleceu diretrizes 

para o processo de retorno pleno das atividades 

presenciais na Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), as atividades passaram a ser 

desenvolvidas de forma integralmente 

presencial. 

A Coordenação de Contratos realizou 

durante o ano de 2022 a execução das atividades 

administrativas que integram seu rol de 

atribuições, as quais estão relacionadas aos 

procedimentos para a elaboração de minutas de 

contratos administrativos e revisão das minutas 

contratuais elaboradas pelo campus Governador 

Valadares, formalização de contratos, 

alterações, prorrogação, repactuação, reajuste, 

revisão, rescisão contratual e termo de 

reconhecimento de dívida. Entre as atividades 

administrativas acima estão incluídas: 

i) a prestação de informações técnicas ao 

público interno e externo quanto aos 

procedimentos necessários para tais 

finalidades; 

ii) encaminhamento de processos destinados à 

formalização de termos aditivos à Pró-Reitoria 

de Planejamento, Orçamento e Finanças para 

indicação da fonte orçamentária, 
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iii) encaminhamento, mediante despacho 

motivado, de processos administrativos à 

Procuradoria Federal junto à UFJF para 

análise legal e emissão de parecer jurídico, 

iv) verificações do teor dos pareceres jurídicos 

emitido pela Procuradoria Federal junto à 

UFJF no que tange à minuta de contrato e 

minuta de Termo Aditivo ou Termo de 

Apostilamento e adoção de encaminhamentos 

e providências relacionadas às adaptações 

necessárias recomendadas pelo órgão jurídico; 

v) formalização e publicação do extrato do 

contrato administrativo e suas alterações no 

sistema COMPRASNET CONTRATOS, 

vi) disponibilização de Termos de Contratos, 

Termos Aditivos, Termos de Apostilamento, 

Termos de Reconhecimento de Dívida e/ou 

Rescisões Contratuais para assinatura, em 

regra, por meio do sistema eletrônico (SEI), 

do fornecedor e do representante legal da 

UFJF; 

vii) distribuição, após a devida formalização, 

das vias de Contratos, Termos Aditivos, 

Termos de Apostilamento e outros, aos 

setores requisitantes, às empresas e ao Setor 

de pagamento da UFJF (COESF), arquivando 

no setor cópia do instrumento assinado pelas 

partes; 

viii) inclusão de via original do instrumento 

firmado no respectivo processo 

administrativo, nos casos de processo em 

suporte físico; 

ix) envio aos fornecedores de Ofício 

ressaltando a necessidade de prestação de 

garantia de execução contratual, ou reforço da 

mesma; 

x) envio de Ofício Setor Requisitante da 

contratação, solicitando a indicação de 

gestores contratuais (titular e substituto); 

xi) recebimento do Setor Requisitante da 

indicação de gestores contratuais e confecção 

da respectiva Portaria de designação, com 

encaminhamento ao Gabinete da Reitoria para 

assinatura e publicação; 

xii) participação em equipes de planejamento 

de contratação de serviços continuados com 

dedicação exclusiva de mão-de-obra. 

Registramos ainda, durante o período 

em questão, que foi realizado: 

i) o gerenciamento sistemático da caixa de e-

mail institucional; 

ii) o gerenciamento sistemático da mesa virtual 

do SEI; 

iii) fornecimento de informações gerais no 

âmbito de suas atribuições em forma de 

relatórios e/ou planilhas; 

iv) elaboração de relatórios periódicos aos 

órgãos de controle relacionados às atribuições 

do Setor; 

v) participação em reuniões institucionais para 

tratamento de assuntos diversos relacionados 

aos contratos; 
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vi) realização de reuniões setoriais para 

tratamento do desenvolvimento das atividades 

da equipe; 

vii) atendimento ao público interno e externo, 

via mensagem instantânea (WhatsApp), 

correspondência eletrônica e atendimento 

presencial. 

5.1. Quantidade de contratos celebrados discriminados por tipo: Ano 2022 

Tabela 11: Contratos selebrados em 2022 

Tipos de Contratos 2022** 

Aquisição de equipamentos 00 

Locação (imóveis, veículos, equipamentos) 05 

Aquisição de material 32 

Execução de obras 02 

Elaboração de projetos 00 

Prestação de serviços 37 

Terceirização de mão-de-obra 04 

Concessão administrativa 04 

Total de contratos celebrados: 84 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
(**) Dados referentes aos contratos celebrados até 31 de dezembro de 2022 

 

6. Avanços 

- Realização de estudos para a 

reorganização de fluxos internos da 

Coordenação de Contratos; 

- Criação de rotinas internas 

padronizadas, em fase de revisão; 

- Atividades relacionadas à criação de 

formulários padronizados, para inclusão de 

forma uniformizada de informações e 

documentos, a serem utilizados pelos gestores de 

contratos para impulsionar a tramitação de 

alterações que se façam necessárias, no curso da 

execução contratual (aditivos, apostilamentos e 

etc.), para futura implementação no Sistema 

Eletrônico de Informações – SEI; 

- Incorporação, à equipe, de servidor da 

área de Administração. 

7. Principais desafios e ações futuras:  

7.1. Principais desafios: 

O acompanhamento em tempo real da 

inovação dos normativos legais referentes à área 

de licitações e contratos, em especial a Lei nº 

14.133/2021, embora extremamente essenciais, 

apresenta-se como um grande desafio para os 

envolvidos na área de contratações públicas, haja 
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vista que muitas vezes os prazos para sua 

operacionalização são muito exíguos. 

De tal forma, os processos de 

contratação devem ser constantemente 

inovados, de modo a se adequarem ao aparato 

legal vigente e simultaneamente, atender às 

necessidades das unidades demandantes de bens 

e de serviços da Instituição. 

Verifica-se, ainda, a necessidade de 

estudos e ações voltadas para a criação de 

instrumentos aptos a auxiliar as atividades 

inerentes à gestão e fiscalização de contratos, 

haja vista, que os riscos decorrentes das funções 

desenvolvidas por gestores e fiscais de contratos 

exigem o constante aperfeiçoamento e 

capacitação dos mesmos, de forma a garantir e 

salvaguardar o acompanhamento diário dos 

contratos a eles confiados. 

Existem muitos desafios e dificuldades a 

serem enfrentados ainda, com relação à 

utilização do Sistema Integrado de Informações 

– SEI, tais como adaptação da comunidade 

acadêmica à utilização do sistema, normatização 

de aspectos práticos, observância das orientações 

já disponíveis.  

A necessidade de incremento do 

quantitativo de servidores que compõem a 

equipe consiste em outro desafio enfrentado pela 

Coordenação de Contratos. Nesse viés, seriam 

propícios estudos direcionados a quantificar o 

volume de trabalho em relação ao quantitativo 

atual de integrantes da equipe, levando-se em 

consideração a eficiência operacional, o volume 

de despesas com recursos humanos, a 

uniformização de metodologia e o atendimento 

à comunidade acadêmica com presteza e 

economicidade. 

A evolução quantitativa da equipe 

privilegiaria sua evolução qualitativa, mediante a 

criação de grupos de estudo para especialização 

por objeto, visando ao aprimoramento dos 

processos de trabalho.   

Por fim, a divergência dos 

procedimentos e entendimentos aplicados pelo 

Setor de Contratos do campus avançado e a 

Coordenação de Contratos do campus sede, em 

razão da ausência de definição, pela Instituição 

acerca das responsabilidades e atividades do 

campus avançado no que tange aos contratos 

celebrados, ocasiona a recorrência de retrabalho 

de ambas as equipes, o desconforto nas relações 

entre os trabalhadores envolvidos nos processos, 

além da fragilidade e morosidade na tramitação 

dos processos destinados à formalização de 

contratos e termos aditivos destinados a atender 

ao campus avançado de Governador Valadares. 

 

7.2. Ações Futuras 

Na busca pela melhoria do atendimento 

das demandas institucionais, por aprimorar os 

fluxos processuais, e ainda contribuir para a 

excelência da imagem institucional, a 
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Coordenação de Contratos planeja as seguintes 

ações: 

- Dar prosseguimento aos trâmites de 

implementação de Procedimento Operacional 

Padrão – POP, no Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI, contendo as definições das 

ações a serem adotadas pelos gestores de 

contratos para a celebração dos instrumentos 

direcionados às alterações contratuais que se 

façam necessárias, no curso da execução 

contratual (aditivos, apostilamentos e etc.). 

- Dar continuidade aos estudos/revisão de 

formulário padrão elaborado pela equipe do 

setor, para inclusão de forma uniformizada de 

informações e documentos, a ser utilizado pelos 

gestores de contratos para impulsionar a 

tramitação de alterações que se façam 

necessárias, no curso da execução contratual 

(aditivos, apostilamentos e outros). 

- Manter  a capacitação dos servidores da área de 

contratações, com foco no atendimento da 

legislação, especialmente, no que se refere à 

recém publicada Lei  nº 14.133 de 1º de abril de 

2021, uma vez que por dois anos a gestão pública 

poderá optar entre a utilização da legislação 

antiga ou da nova, ao fim dos quais a observância 

das disposições da nova Lei passará a ser 

obrigatória substituindo a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, e os Arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 

de agosto de 2011). 

 

COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS: 
 

  

A Coordenação de Suprimentos é o setor 

responsável pelas licitações da instituição. Desta 

forma, é responsável pela definição do 

calendário de compras e pela montagem e 

operacionalização de todos os processos de 

compra e permissão de uso. Assim como o 

assessoramento de questões técnicas envolvendo 

o tema. Oferece atendimento ao público interno 

e externo quanto às suas atividades bem como o 

acompanhamento do Plano Anual de 

Contratação. Já à Gerência de Compras, que 

compõe a Coordenação, compete a montagem e 

operacionalização de todos os processos 

licitatórios.  
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Desta forma, são suas atribuições: 

- Receber as requisições das demandas e conferir 

se o termo de referência, ETP (Estudo Técnico 

Preliminar), orçamentos e outros documentos 

necessários ao processo estão de acordo com a 

legislação vigente. Caso não estejam, devolve ao 

requisitante para que ele sane os problemas 

encontrados; 

- Montagem dos processos agrupando o maior 

número possível de requisições de forma a 

otimizar os recursos financeiros (montagem nos 

sistemas SIGA e SEI); 

- Elaborar minuta de edital e encaminhar a 

mesma para a Coordenação de Contratos (se 

houver contrato) ou à Procuradoria; 

- Analisar os pareceres da procuradoria e sanear 

o que for necessário; 

- Lançamento dos processos no Comprasnet e 

transferência de edital; 

- Operacionalização dos processos no dia e hora 

marcados de abertura, com análise dos aspectos 

de habilitação.  

 - Envio para parecer técnico. Realizar 

aceitação/adjudicação dos processos; 

- Alimentar os sistemas SEI e SIGA de tudo o 

que ocorreu no Comprasnet; 

- Envio dos processos encerrados à 

COESF/UFJF (Coordenação de Execução e 

Suporte Financeiro) para confecção do 

empenho; 

- Atendimento constante aos requisitantes e às 

empresas fornecedoras; 

- Participação de equipe de planejamento da 

contratação em licitações de prestação de 

serviços com dedicação de mão de obra 

exclusiva e em algumas de serviço contínuo sem 

dedicação de mão de obra exclusiva; 

- Catalogação dos materiais e serviços para 

servirem de espelho ao CATMAT e CATSERV 

(Catálogo de Materiais e Serviços) do 

Comprasnet; 

- Realizar os procedimentos necessários aos 

processos de importação. Inclusive operando o 

sistema do Banco do Brasil para inclusão de 

informações para fechamento de câmbio e o 

Sisconserv (Siscomex para a parte de serviços); 

- Gestão do contrato de despachante aduaneiro. 

Na Tabela 12 seguem levantamento das 

requisições recebidas e das licitações iniciadas 

pela instituição no ano corrente: 

 

 

 

 

 



PROINFRA/UFJF 
Relatório de Gestão - 2022 

 
 

31 

Tabela 12: Reuisições recebidas pela COSUP, 2022 

REQUISIÇÃO RECEBIDAS TOTAL:  4.646 REQUISIÇÕES 

Requisição de serviços externos 2.563 

Requisição de material de consumo 2.035 (podem conter até 20 itens cada uma) 

Requisição de material permanente 31 

Requisição de obras 17 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 

Destas demandas (requisições), abrimos processos licitatórios, distribuídos da seguinte forma: 

Tabela 13: Tipos de licitações, 2022 

TIPO QUANTIDADE 

Pregão eletrônico 96 

Inexigibilidade 35 

Dispensa Eletrônica 46 

Dispensa de licitação 45 

Importação 03 

Carona 08 

Leilão 02 

RDC 06 

Chamada pública 01 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 

 

 
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS: 
 

 
 

A Coordenação de Convênios é um 

órgão ligado à Pró-Reitoria de Infraestrutura e 

Gestão da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

com a missão de auxiliá-la na gestão dos 

convênios e instrumentos congêneres, 

celebrados para execução de projetos 

acadêmicos aprovados no âmbito da UFJF, 
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tendo sua competência definida pela Portaria 

1024, de 31 de agosto de 2021. 

A gestão dos citados instrumentos 

envolve, dentre outros, os atos de celebração, 

acompanhamento, fiscalização, prestação de 

contas e tomada de contas especial. 

São instrumentos que tramitam na 

Coordenação de Convênios: 

• Acordos de Cooperação: 

instrumento jurídico hábil para a 

formalização, entre órgãos e/ou 

entidades da Administração 

Pública ou entre estes e entidades 

privadas, com ou sem fins 

lucrativos, de interesse na mútua 

cooperação técnica, visando à 

execução de programas de 

trabalho, projeto/atividade ou 

evento de interesse recíproco, da 

qual não decorra obrigação de 

repasse de recursos entre os 

partícipes. Exemplos de acordos 

de cooperação são aqueles 

firmados para execução de 

projeto de extensão ou pesquisa, 

acordos para cessão de servidor 

para colaboração em outra 

entidade para execução de 

projeto, acordos firmados com 

entidades educacionais 

internacionais para co-tutela e os 

acordos firmados para 

viabilização de Residência ou 

Ensino Prático. 

• Convênios de Repasse: acordo, 

ajuste ou qualquer outro 

instrumento que discipline a 

transferência de recursos 

financeiros de dotações 

consignadas nos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social da 

União e tenha como partícipe, de 

um lado, órgão ou entidade da 

administração pública federal, 

direta ou indireta e, de outro lado, 

órgão ou entidade da 

administração pública estadual, 

distrital ou municipal, direta ou 

indireta, ou ainda, entidades 

privadas sem fins lucrativos, 

visando a execução de programa 

de governo, envolvendo a 

realização de projeto, atividade, 

serviço, aquisição de bens ou 

evento de interesse recíproco, em 

regime de mútua cooperação. 

• Convênios com arrecadação de 

receita via fundação de apoio: 

instrumento jurídico, em regra 

tripartite, celebrado para 

execução de projeto que preveja 

captação direta de recursos por 

fundação de apoio, mediante 

anuência expressa da UFJF. 

• Termo de Execução 

Descentralizada em que a UFJF 

https://www2.ufjf.br/convenio/wp-content/uploads/sites/70/2022/03/Portaria-1024-de-31-de-agosto-de-2021.pdf
https://www2.ufjf.br/convenio/wp-content/uploads/sites/70/2022/03/Portaria-1024-de-31-de-agosto-de-2021.pdf
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seja unidade descentralizada 

(TED): instrumento por meio do 

qual a descentralização de 

créditos entre órgãos e entidades 

integrantes dos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social da 

União é ajustada, com vistas à 

execução de programas, de 

projetos e de atividades, nos 

termos estabelecidos no plano de 

trabalho e observada a 

classificação funcional 

programática. 

• Convênios em que a UFJF seja 

convenente: acordo, ajuste ou 

qualquer outro instrumento de 

interesse recíproco, em que o 

concedente integra a 

Administração Pública do Poder 

Executivo Estadual ou Municipal, 

por meio do qual são conjugados 

esforços, visando a disciplinar a 

atuação harmônica e sem intuito 

lucrativo das partes para 

realização de programa, projeto, 

atividade, mediante a 

transferências de recursos 

financeiros de dotações 

consignadas no orçamento 

estadual ou municipal. 

  

 
• Estatísticas da Coordenação de Convênios 

 

Tabela 14: Processos gerados na Coordenação de Convênos, 2022 

  

 
Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
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Tabela 15: Processos tramitados na Coordenação de Convênos, 2022 

 
Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 
 
Muitos dos processos do tipo GERAL 01: Ofício (para solicitações, informações e 

encaminhamentos) são processos com outros conteúdos como convênios e acordos, abertos 

erroneamente na instituição.  

Nota-se também que há diversos tipos de processos tratando de Acordo de Cooperação, isso por 

haver uma confusão entre o processo de aprovação de projeto e o processo de celebração de acordo de 

cooperação, o qual compete apenas à Coordenação de Convênios no âmbito da UFJF. Na Tabela 16 as 

tramitações da Coordenação de Convênios, em 2022. 
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Tabela 16: Tramitações da Coordenação de Convênios, em 2022 

 

TIPO QUANTIDADE 

ARQ 03.3 Termo de Conversão 37 

CCONV: Termo de Convênio 67 

COESF: Termo de Conversão de Processo Físico 3 

CONVÊNIOS 01: PLANO DE TRABALHO - ACORDO 1 

CONVÊNIOS 02: COMPOSIÇÃO DE EQUIPE 2 

CONVÊNIOS 03: PLANILHA DE RECURSOS - ACORDO 1 

CONVÊNIOS 04: SOLICITAÇÃO MÉRITO ACADÊMICO - ACORDO 1  

CONVÊNIO 05: SOLICITAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 1 

CONVÊNIOS 07: MÉRITO ADMINISTRATIVO 1 

CONVÊNIOS 08: PARECER TÉCNICO - ACORDO 1 

CONVÊNIOS 09: ACORDO DE COOPERAÇÃO 1 

CONVÊNIOS 10: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - ACORDO 1 

CONVÊNIOS 11: ADITIVO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 1 

CONVÊNIOS 12: RELAT. DE CUMPRIMENTO OBJ - ACORDO 1 

CONVÊNIOS 13: PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO DE RECEITA 1 

CONVÊNIOS 14: DECLARAÇÃO DE TETO CONSTITUCIONAL 1 

CONVÊNIOS 15: PLANILHA DE RECURSOS - CONVÊNIO 1 

CONVÊNIOS 16: SOLICITA MÉRITO ACADÊMICO - CONVÊNIO 1 

CONVÊNIOS 32: RELATÓRIO FINAL FINANCEIRO - REPASSE 1 

GERAL 00: Despacho 942 

GERAL 01: Ofício 447 

GERAL 03.01: Declaração Vedação do Nepotismo 3 

GERAL 03.03: Declaração de Acumulação 12 

GERAL 03: Declaração 14 

GERAL 12: E-mail 435 
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LEGISLAÇÃO 02: Portarias 9 

PESSOAL 01.1: Requerimento de Férias/Requisição 21 

PESSOAL 01.1: Requerimento Férias/Chefe Imediato 15 

PESSOAL 02: Requerimento Incentivo Qualificação TAE 2 

PESSOAL 11 - Ambiente Organizacional - Administrativo 1 

PESSOAL 42.01: EP TAE - Avaliação de Estágio Probatório 2 

PESSOAL 67.1: Anexo 1 - Relatório de Atividades 2 

PESSOAL 67.3: Anexo 2 - Relat. de Capacitação ou Treinamento. 1 

PESSOAL 67.3: Anexo 3 - Autodeclaração de Saúde 1 

PESSOAL 79.4: Horário de Trabalho 1 

PESSOAL 79.5:Inclusão/Exclusão de Servidor 1 

PROPLAN 11.1: Plano de Trabalho - TED 4 

Recibo Eletrônico de Protocolo 16 

SEI 02: Cadastro de Processo no SEI 3 

Total 2.057 

 
Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 
Dessa forma, no ano de 2022 a 

Coordenação de Convênios digitalizou e 

transformou em processo digital no SEI ao 

menos 40 processos físicos. 

Dos documentos gerados, notam-se os 

novos modelos de documentos produzidos no 

mapeamento do processo de Acordo de 

Cooperação e alguns outros referentes ao 

mapeamento do processo de Convênio com 

Arrecadação de Receitas.  

Por fim, nota-se também o modelo de 

RELATÓRIO FINAL FINANCEIRO, para 

convênio de repasses, o qual foi construído pela 

Coordenação, juntamente com os fiscais dos 

convênios de repasse, sobre a metodologia de 

análise traçada, sendo uma síntese de todo o 

acompanhamento e fiscalização do processo de 

execução do convênio de repasses. A construção 

de tal modelo em 2022 auxiliou na drástica 

redução do passivo de análise de prestações de 

contas dos convênios de repasse, celebrados via 

Plataforma Mais Brasil. 

Além desses documentos produzidos 

diretamente no SEI, ainda foram inseridos pela 

Coordenação de Convênios 2.096 documentos 

externos nos processos que aqui tramitaram, 
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demonstrando a preocupação em não deixar que 

as informações ficassem segregadas em e-mails 

ou outros sistemas. 

Em 2022 foram emitidos 83 pareceres 

técnicos pela Coordenação de Convênios, 

analisando planos de trabalho, instruções 

processuais, também foram emitidos 14 

relatórios de acompanhamento de convênios de 

repasse e diversas análises de relatórios de 

execução desse tipo de convênio. 

  
• Acordos de Cooperação: 

  
Em 2022, foi mapeado o processo de 

Acordo de Cooperação, processo 

23071.929119/2022-41, tendo sido elaborados 

documentos modelos, estabelecido fluxograma 

do processo e feito POP do mesmo. 

  Foram celebrados Acordos de 

Cooperação conforme as tabelas que seguem: 
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Tabela 17: Acordos de Cooperação, 2022 

 
N. do Acordo 

Processo Objeto Parceiro externo 
Data da 

assinatura 
Fim da Vigência 

s/n 
23071.901378/ 

2021-20 

Projeto de desenvolvimento institucional 
"Recuperação da Área de Preservação 

Permanente" 

Consórcio UHE 
BAGUARI 

02/12/2022 02/09/2025 

10 
23071.939754/ 2022-

37 
Projeto de extensão "Câmara Mirim" 

Câmara Municipal 
de Juiz de Fora 

25/11/2022 25/11/2023 

9 
23071.938183/ 2022-

13 
Projeto de extensão "Integralidade no cuidado: 

práticas integrativas e complementares" 
Município de Juiz de 

Fora 
16/11/2022 16/11/2023 

8 
23071.930513/ 2022-

22 
Projeto de extensão "Centro de Referência 

Paralímpico Brasileiro" 
Comitê Paralímpico 

Brasileiro 
04/11/2022 04/03/2025 

7 
23071.934314/ 2022-

93 

Projeto de desenvolvimento institucional 
“Conexão da EMBRAPA à Rede Nacional de 

Pesquisa - RNP 

Empresa Brasileira 
de Pesquisa 

Agropecuária - 
Centro Nacional de 
Pesquisa de Gado 

de Leite 

19/10/2022 19/10/2032 

6 
23071.930203/ 2022-

16 

Projeto de extensão: "Farmácia Regional Oeste 
do Município de Juiz de Fora na Farmácia 

Universitária da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (FU-UFJF)". 

Fundo Municipal de 
Saúde de Juiz de 

Fora 
22/11/2022 22/11/2027 

03 - Numeração 
da Ebserh 

23071.917725/ 2022-
95 

Implementar ações no campo da economia 
solidária e saúde mental no Centro de Atenção 

Psicossocial Liberdade (CAPS Liberdade), 
ampliando as ações de reabilitação psicossocial 
e de formação de recursos humanos na área da 

saúde mental por meio do Núcleo de 
Economia Solidária e Saúde Mental 

Empresa Brasileira 
de Serviços 

Hospitalares - 
EBSERH, 

Trabalharte - 
Associação Pró-

Saúde Mental 

25/10/2022 07/12/2023 
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s/n 
23071.907144/ 2022-

20 

Execução de ações e atividades de prevenção 
aos agravos, promoção e acompanhamento da 
saúde dos servidores, perícia oficial em saúde e 
assistência, com vista a garantir a implantação 
da política de atenção à saúde e segurança do 

trabalho do servidor público federal 

Instituto Nacional 
do Seguro Social - 

INSS, Instituto 
Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia de 
Minas Gerais 

09/08/2022 09/08/2027 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 

• Acordos de Cooperação Internacional: 

Tabela 18: Acordos de Cooperação Internacional, 2022 

Processo Objeto Parceiro externo 
Data da 

assinatura 
Fim da 

Vigência 

23071.943297/ 
2022-85 

Cooperação acadêmica em Psicologia, a fim de promover o intercâmbio 
de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação, estudantes de 

graduação (com reconhecimento mútuo de estudos de graduação) e 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 

Instituto Universitário 
de Ciências 

Psicológicas, Sociais e 
da Vida (ISPA) 

01/12/2022 01/12/2027 

23071.938621/ 
2022-43 

facilitar e promover a colaboração entre as duas instituições, bem como 
desenvolver as seguintes atividades: intercâmbio acadêmico de 

professores e alunos e membros da equipe técnico-administrativa; 
projetos conjuntos de pesquisa; período sabático; desenvolvimento 

conjunto e intercâmbio de materiais para pesquisa e ensino; organização 
de conferências, seminários e outras atividades similares e/ ou outras 
formas de colaboração em áreas de interesse de ambas as instituições. 

Universidade de 
Oviedo 

21/11/2022 21/11/2026 

23071.907246/ 
2022-79 

aprovar um programa de mobilidade entre ambas as universidades que 
facilite o intercâmbio de estudantes, garantindo aos beneficiários destes 
intercâmbios a qualidade acadêmica e o reconhecimento dos estudos 

realizados. 

Universidade de 
Zaragoza 

14/09/2022 14/09/2026 

23071.935814/ 
2022-42 

Regulamentar a colaboração de pesquisa intitulada: "Modelagem 
molecular de um 

Universidade de 
Franche-Comté 

20/10/2022 30/04/2023 
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sistema de liberação controlada" e o acolhimento do doutorando 
Eduardo Ribeiro Almeida na instituição francesa 

23071.936069/ 
2022-59 

Primeiro Aditivo: extensão do prazo de vigência do referido instrumento 
pelo período de mais cinco anos 

Radboud University 14/10/2022 21/02/2028 

23071.921592/ 
2022-58 

cooperação acadêmica na área de Arquitetura e Design, a fim de 
promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-

graduação, estudantes de graduação (com reconhecimento mútuo de 
estudos de graduação) e membros da equipe técnico-administrativa das 

respectivas instituições. 

Thomas More 
University of Applied 

Sciences 
28/06/2022 28/06/2027 

23071.908575/ 
2022-86 

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-
graduação, estudantes de graduação (com reconhecimento mútuo de 

estudos de graduação) e membros da equipe técnico administrativa das 
respectivas instituições. 

Woosong University 16/06/2022 16/06/2032 

23071.914985/ 
2022-64 

Acordo: estabelecimento, sobre uma base de reciprocidade, de relações 
de cooperação e coordenação de intercâmbios em matéria de ensino e 

pesquisa; Université Sorbonne 
Paris Nord 

07/06/2022 07/06/2027 
Adendo: desenvolvimento do "programa conjunto de formação no 
âmbito da graduação - 1° ciclo", visando a obtenção do diploma de 

licenciatura em Letras. 

23071.915274/ 
2022-21 

Estabelecer um marco de cooperação cultural, educacional e científico 
entre as duas universidades. 

Universidade Nacional 
de La Plata 

25/05/2022 25/05/2026 

23071.906365 
/2022-04 

regular o estágio de pesquisa da doutoranda Ana Beatriz Caribé dos 
Santos Valle na CIC biomaGUNE, no Laboratório de Nanotecnologia 

de Matéria Mole. O objetivo do estágio de pesquisa é estudar 
nanopartículas híbridas, como sistemas de fornecimento de siRNA para 

o tratamento de câncer de mama 

Asociación Centro de 
Investigación 

Cooperativa en 
Biomateriales - CIC 

biomaGUNE 

20/05/2022 

31/01/2023 

Primeiro Aditivo: alteração de prazo de estadia e obrigações das 
instituições. 

07/11/2022 

23071.941396/ 
2021-17 

cooperação acadêmica para fins de intercâmbio de estudantes, 
docentes/pesquisadores e membros da equipe técnico-administrativa. 

Wroclaw University of 
Science and 
Technology 

26/04/2022 26/04/2027 
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23071.937350/ 
2021-37 

Acordo: cooperação acadêmica nas áreas de Administração/Gestão e 
Marketing, Ciências Contábeis/Contabilidade, Design, Enfermagem, 

Engenharia Ambiental e Sanitária/Tecnologias de produção de 
Biocombustíveis Engenharia Computacional/Engenharia Informática, 
Jornalismo, Medicina/Enfermagem Veterinária, Odontologia/Higiene 
Oral, Pedagogia/Formação de Professores, Serviço Social e Turismo, a 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes 

de pós-graduação, estudantes de graduação (com reconhecimento mútuo 
de estudos de graduação) e membros da equipe técnico administrativa 

das respectivas instituições Instituto Politécnico de 
Portalegre 

21/03/2022 

21/03/2032 
Adendo: cooperação acadêmica nas áreas de Administração/Gestão e 
Marketing, Ciências Contábeis/Contabilidade, Design, Enfermagem, 

Engenharia Ambiental e Sanitária/Tecnologias de produção de 
Biocombustíveis, Engenharia Computacional/Engenharia Informática, 
Jornalismo, Medicina/Enfermagem Veterinária, Odontologia/Higiene 
Oral, Pedagogia/Formação de Professores, Serviço Social e Turismo, a 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes 

de pós-graduação, estudantes de graduação (com reconhecimento mútuo 
de estudos de graduação) e membros da equipe técnico administrativa 

das respectivas instituições 

25/05/2022 

23071.938460/ 
2021-40 

proporcionar a mobilidade de até 2 estudantes de graduação de ambas as 
Universidades, com o intuito de desenvolver atividades curriculares, 
conforme plano de estudos aprovado por ambas as partes para cada 

estudante participante 

Instituto Superior de 
Ciências Sociais e 

Políticas da 
Universidade de Lisboa 

13/01/2022 
idem ao 

Acordo Geral 
de Cooperação 

23071.929279/ 
2022-91 

"Regulamentar o programa de intercâmbio de estudantes entre as duas 
instituições" - Colégio de Aplicação João XXIII-UFJF 

Mariagerfjord 
Gymnasium 

24/08/2022 24/08/2032 

23071.919003/ 
2022-24 

Intercâmbio, a mobilidade de alunos, e estabelece a intenção de cooperar 
academicamente em áreas de interesse mútuo por meio de projetos de 

pesquisa e participação em seminários e colóquios. 

Universitat de les Illes 
Balears 

06/09/2022 06/09/2026 

23071.908860/ 
2022-54 

Cooperação acadêmica em todas as áreas do conhecimento, por meio do 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, alunos de pós-graduação, 
alunos de graduação (com reconhecimento mútuo dos respectivos 

Aarhus Universitet 06/09/2022 06/09/2032 
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trabalhos de graduação) e membros do corpo técnico-administrativo 
funcionários de cada instituição 

23071.905260/ 
2021-63 

Acordo: Cooperação acadêmica nas áreas de Relações Humanas, 
Psicologia, Antropologia, Filosofia e Ciências da Educação, a fim de 

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-
graduação, estudantes de graduação e membros da equipe técnico-

administrativa das respectivas instituições. 
Università di Perugia 

06/05/2022 06/05/2027 

Adendo: Prever a mobilidade de estudantes ao abrigo do Programa 
Erasmus+ na área de Filosofia e Ética 

21/09/2022 21/09/2027 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 

 

• Acordos de Residência: 

 

Tabela 19: Acordos de Residência, 2022 

Processo Objeto Parceiro externo 
Data da 

assinatura 
Fim da 

Vigência 

23071.916095/ 
2022-67 

Treinamento dos residentes dos Programas de Residências do HU-UFJF 
nas dependências do Hospital Albert Sabin 

Hospital Albert 
Sabin 

14/10/2022 13/10/2027 

23071.916392/ 
2022-02 

Treinamento para os médicos ingressantes nos Programas de Residência 
do Instituto Oncológico e para os residentes do HU-UFJF/Ebserh 

Instituto 
Oncológico LTDA 

04/07/2022 03/07/2027 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
  

• Convênios com repasse de receitas 
  

No que tange a Convênios com repasse de receitas, foram celebrados convênios de repasse com fundação de apoio no ano de 2022, a 

saber: 
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Tabela 20: Convênios de repasse de receitas, 2022 

n. do 
Instrumento 

Processo Objeto Valor 
(repassado/ 
arrecadado) 

Data da 
assinatura 

Fim da 
vigência 

936724/2022 

23071.940648/ 
2022-04 

Monitorar quantitativamente o percentual de ácidos graxos trans 
totais, expresso em ácido elaídico, em amostras de óleos vegetais e 

alimentos processados, nas quais gorduras vegetais e/ou 
hidrogenadas possivelmente estejam presentes na composição. O 
objeto de investigação da presente proposta vai ao encontro do 
cumprimento da RDC nº 332, de 2019, que define os requisitos 

para uso de gorduras trans industriais em alimentos. R$ 259.441,96 16/12/2022 31/10/2023 

934229/2022 
23071.924541/ 

2022-19 

Estudos acerca das alternativas do setor aéreo relacionado ao uso 
de SAF, Susteinable Aviation Fuels R$ 1.140.713,20 22/08/2022 30/04/2024 

931382/2022 
23071.910696/ 

2022-49 

Oferecer suporte ao projeto “Pesquisa de Avaliação 2022-2025”, 
cujas ações resultarão na elevação da qualidade da educação pública 
por meio da produção de dados e evidências que apoiem a 
formulação e a execução de políticas pelas secretarias estaduais e 
municipais de educação, e as atividades cotidianas de gestores e 
outros profissionais que atuam nas redes de ensino. 

R$ 
52.505.760,57 01/07/2022 10/7/2023 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRv4m1tDb5FbVOgl0TVRLLlV1kT5GZJfawCPf2TFM9qHv
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRv4m1tDb5FbVOgl0TVRLLlV1kT5GZJfawCPf2TFM9qHv


PROINFRA/UFJF 
Relatório de Gestão - 2022 

 
 

45 

Em 2022, foi feita força tarefa para 

encerramento das análises das prestações de 

contas dos convênios de repasse com prazo 

de análise expirado, tendo sido traçada 

metodologia de análise no setor e feito 

modelo de relatório final de análise.  

A situação do acompanhamento e 

finalização de análise de prestação de contas 

dos Convênios de Repasse na Coordenação 

de Convênios é a seguinte na Tabela 21

 

Tabela 21: Prestaçoes de Contas, 2022 

 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
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• Convênio/contrato com arrecadação de receita por fundação de apoio: 
 

Avançamos bastante no mapeamento do processo dos convênios com arrecadação de receitas. Foi feito o fluxograma do processo de 

celebração e todos os modelos. Também foi desenvolvido o fluxograma do processo de análise de prestação de contas, já havendo também os 

modelos prontos. Todos os modelos estão sendo inseridos no SEI e comporão o processo 23071.929342/2022-99. 

 Foram celebrados os seguintes instrumentos, fundamentados no §2º, do art. 3º da Lei 8958/94 
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852893/2017 
23071.023610/ 

2017-08 

O projeto objetiva desenvolver um modelo de referência 
(técnico, administrativo, jurídico e financeiro) para 

implementação de ações que reduzam o desperdício e o 
consumo de energia elétrica em instituições de ensino superior 

brasileiras. 

R$ 
2.000.000,00 

16/05/2022 
Prestação de Contas 

Concluída 

879683/2018 
23071.020412/ 

2018-65 
Curso de Especialização em Estatísticas e Avaliação 

Educacional. 
R$ 

1.037.632,65 
17/08/2021 

Prestação de Contas 
Concluída 

882517/2019 
23071.021164/ 

2018-70 
“Desenvolvimento da versão 2 da Plataforma de Avaliação e 

Monitoramento do CAEd” 
R$ 

37.006.576,81 
07/02/2023 

Prestação de Contas 
Concluída 

883980/2019 
23071.012802/ 

2019-42 
Ciclo 2019-2020 do Projeto de Pesquisa de Avaliação 2019-

2022 
R$ 

56.678.257,78 
14/09/2022 

Prestação de Contas 
Comprovada - Em 

análise 

884013/2019 
23071.013628/ 

2019-55 

O presente convênio tem como objeto a viabilização de campo 
de ensino, com preceptoria, para os estudantes do curso de 
graduação de Medicina e demais cursos da área de saúde da 

UFJF, Campus de Governador Valadares. 

R$ 140.000,00 01/03/2023 Em execução 

907944/2020 
23071.925497/ 

2020-68 

Apoiar a qualificação técnica de estudantes e recém-egressos de 
cursos de ciências agrárias, de níveis técnico e superior, por 

meio de treinamento prático, supervisionado e orientado por 
docente do Departamento de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) a ser realizado na 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Instituto 

de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG/ILCT), em 
propriedades rurais produtoras de leite, queijarias e indústrias 

de laticínios parceiras. 

R$ 130.621,30 29/04/2023 Em execução 
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910170/2021 
23071.910964/ 

2021-91 

O objeto do presente convênio é o oferecimento de apoio 
logístico e operacional para a execução e realização do Projeto 
de Pesquisa intitulado ‘Desenvolvimento do Banco de Itens e 
da Versão 3 da Plataforma de Avaliação e Monitoramento do 

CAEd’, o que consiste na atualização da Plataforma e ampliação 
do Banco de Itens do Centro de Políticas Públicas e Avaliação 
da Educação, de modo a garantir a elaboração de instrumentos 
de avaliação de qualidade e melhores condições de usabilidade e 

acesso a dados para todos os usuários da plataforma. 

R$ 
26.386.039,13 

29/08/2023 Em execução 

910172/2021 
23071.914675/ 

2021-95 

O objeto do presente convênio é o oferecimento de apoio 
administrativo, logístico e operacional para a execução do ciclo 
2021-2022 do projeto intitulado “Pesquisa de Avaliação 2019-
2022”, que tem como propósito apoiar as redes de ensino para 
a produção de diagnósticos sobre os seus principais problemas 

e para a definição de soluções que possam resolvê-los, 
ofertando, para tanto, serviços especializados de pesquisa de 
avaliação para as redes de ensino, em conformidade com suas 
necessidades. Assim como no ciclo anterior, a nova fase do 

projeto desenvolvido pelo CAEd continuará abarcando as três 
dimensões do processo educacional: (a) as condições de oferta; 

(b) as oportunidades de aprender; e (c) os resultados 
educacionais. 

R$ 
28.522.800,92 

08/10/2022 
Prestação de Contas 
em Complementação 

910443/2021 
23071.911297/ 

2021-24 

Trata-se de projeto, cujo objeto é parte de execução de pesquisa 
“Levantamento Nacional de Casos Sugestivos de Reencarnação 
na População Brasileira”, já registrado e aprovado pelo órgão 

colegiado acadêmico da Pró-Reitoria de Pós-graduação e 
Pesquisa. 

R$ 78.344,50 01/03/2022 Em execução 
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931382/2022 
23071.910696/ 

2022-49 

Após deliberação favorável do Conselho Superior, ocorrida em 
30 outubro de 2018 e posterior aprovação do Grupo de Apoio 

Técnico do Ministério da Educação, através da Portaria 
Conjunta nº 86 de 03/12/2018, a Fundação CAEd passou a 
atuar como instituição de apoio da UFJF, incluindo em seu 
quadro de colaboradores, um importante corpo técnico de 

profissionais especialistas, com ampla experiência em diversas 
áreas e atividades pertinentes ao apoio a execução de projetos 

da área de avaliação e tecnologias educacionais, o que lhe 
garante expertise e generoso histórico de atuação que resultam 
na capacidade técnico-operacional necessária à condução do 
objeto do convênio proposto. Até o presente momento, já 

foram executados de forma plena e regular os Convênios nº 
882.517/2019 e 883.980/2019, estando em vigência os 

Convênios nº 910.170/2021 e 910.172/2021, formalizados, 
respectivamente, para oferecer suporte aos projetos de 
Desenvolvimento de Tecnologia (ciclo 2021/2023) e de 
Pesquisa de Avaliação (ciclo 2021/2022) executados pelo 

Centro. 

R$ 
26.755.242,01 

08/09/2023 Em execução 

934229/2022 
23071.924541/ 

2022-19 

Realização de estudos acerca das alternativas do setor aéreo 
diante dos compromissos nacionais e internacionais de redução 

de emissões de gases de efeito estufa (GEE) relacionados ao 
uso de combustíveis sustentáveis de aviação (SAF, do inglês 
Sustainable Aviation Fuels) e suas implicações com vistas a 
subsidiar a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do 
Ministério da Infraestrutura na proposição e avaliação de 
políticas e diretrizes para regulação econômica de serviços 
aéreos, infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil, para 

estímulo ao desenvolvimento, a concorrência, a sustentabilidade 
ambiental e a prestação adequada dos serviços (inciso II, art. 19, 
seção II, capítulo III, do Decreto n. 10.788, de 6 de setembro 

de 2021). 

R$ 211.843,00 29/06/2024 Em execução 
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936724/2022 
23071.940648/ 

2022-04 

Monitorar quantitativamente o percentual de ácidos graxos 
trans totais, expresso em ácido elaídico, em amostras de óleos 
vegetais e alimentos processados, nas quais gorduras vegetais 

e/ou hidrogenadas possivelmente estejam presentes na 
composição. O objeto de investigação da presente proposta vai 

ao encontro do cumprimento da RDC nº 332, de 2019, que 
define os requisitos para uso de gorduras trans industriais em 

alimentos. R$ 0,00 31/10/2023 Em execução 

 

 

 

Tabela 22: Convênios, 2022 

 

n. do 
Instrumento 

Processo Objeto Valor 
(repassado/ 
arrecadado) 

Data da 
assinatura 

Fim da 
vigência 

04/2022 
23071.932391/ 

2022-17 

Execução do projeto intitulado "Implicações Ecológicas do 
rompimento da barragem de Fundão (Mariana, MG): Análise 

Integrada da Biodiversidade Aquática",  
R$ 256.000,00 19/10/2022 19/04/2025 

02/2022 
23071.001918/ 

2022-51 

execução do projeto de extensão "HOMA - Centro de Direitos 
Humanos e Empresas: Lei de Devida Diligência Alemã no Brasil, 

Adequação das Atividades Empresariais e Demandas da 
Sociedade Civil". 

R$ 248.708,00 02/07/2022 02/07/2023 

s/n 
23071.000256/ 

2020-31 

Prestação de serviços administrativos, financeiros e gerenciais 
para execução do projeto, classificado como ensino, “Cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade de Engenharia (2020-

2025)” 

R$ 4.803.630,00 14/03/2020 12/03/2025 

01/2022 
23071.909398/ 

2020-84 
Execução de parte do projeto “Patogênese da infecção por 

SARS-CoV-2: Compartimentos de Replicação Viral e Impacto 
R$ 303.870,00 09/05/2022 09/05/2024 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3buDT23Ki7tyCF1pW8ZWD56YF9Moa8KziROecIzFP41o
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3buDT23Ki7tyCF1pW8ZWD56YF9Moa8KziROecIzFP41o
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n. do 
Instrumento 

Processo Objeto Valor 
(repassado/ 
arrecadado) 

Data da 
assinatura 

Fim da 
vigência 

em Eosinófilos Humanos Eosinophils - key innate immune cells 
in SARS-CoV-2 infection”, classificado como de Pesquisa. 

01/2022 - 
UFJF 

23071.909398/ 
2020-84 

“Patogênese da infecção por SARS-CoV-2: Compartimentos de 
Replicação Viral e Impacto em Eosinófilos Humanos 

Eosinophils - key innate immune cells in SARS-CoV-2 infection” 
$60.000,00 09/05/2022 09/05/2024 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 

Tabela 23: Contratos, 2022 

 

n. do 
Instrumento 

Processo Objeto Valor 
(repassado/ 
arrecadado) 

Data da 
assinatura 

Fim da 
vigência 

08/2022 
23071.938979/ 

2021-92 

Contratação de instituição especializada para a realização dos 
serviços de Avaliação Formativa, Sequencias Digitais, Avaliação da 
Fluência em Leitura e o Desenvolvimento Profissional para a Rede 

Pública Municipal de Ensino de Ubá/MG no ano de 2022 

R$ 133.080,00 20/01/2022 20/07/2023 

76/2022 
23071.903617/ 

2022-92 

Realização da edição do Sistema de 
Avaliação Educacional do Piauí 

SAEPI 2022 
R$ 7.643.324,65 11/03/2022 11/03/2023 

05/2022 
23071.904978/ 

2022-11 

Realização de Avaliação Formativa, Avaliação da Fluência em 
Leitura, Sequências Digitais de Atividades, Avaliação Somativa e o 

Desenvolvimento Profissional para a rede pública municipal de 
ensino de Caruaru, no ano de 2022 

R$ 731.685,84 16/03/2022 17/03/2023 

86/2022 
23071.915006/ 

2022-79 

Realização dos serviços de Avaliação Formativa e o 
Desenvolvimento Profissional por meio da realização da Oficina 

R$ 32.925,12 02/05/2022 02/05/2023 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRv02Lg1Oaxn8fMNvCk_lsSbay4wZDHjBmz2KtrSilZ-T
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRv02Lg1Oaxn8fMNvCk_lsSbay4wZDHjBmz2KtrSilZ-T
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRl7jICHlq1V3UWqT4-xmU9AyuhaHDOT_AUBMwdOapYAv
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRl7jICHlq1V3UWqT4-xmU9AyuhaHDOT_AUBMwdOapYAv
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRoc6vQiu0PVIjenAAIuIQusHhKhbAAfGDpL9fz359HFT
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRoc6vQiu0PVIjenAAIuIQusHhKhbAAfGDpL9fz359HFT
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de Apropriação dos Resultados para a Rede Pública Municipal de 
Ensino de Tabira/PE, no ano de 2022 

52/2022 
23071.915856/ 

2022-21 

Contratação de instituição especializada para a realização dos 
serviços de Avaliação Formativa, Avaliação da Fluência em Leitura 
e o Desenvolvimento Profissional para a Rede Pública Municipal 

de Ensino de Chácara no ano de 2022 

R$ 7.928,00 06/05/2022 06/05/2023 

120/2022 
23071.916287/ 

2022-24 

Realização dos serviços de Avaliação Formativa, Avaliação da 
Fluência em Leitura e o Desenvolvimento Profissional para a Rede 

Pública Municipal de Ensino de Santana do Deserto, no ano de 
2022 

R$ 7.104,00 09/05/2022 09/05/2023 

763/2022 
23071.907928/ 

2022-95 

serviços de avaliação formativa e avaliação da fluência em leitura 
para a rede pública municipal de ensino de Caxias do Sul no ano de 

2022. 
R$ 497.697,00 18/05/2022 18/05/2023 

95/2022 
23071.916093/ 

2022-24 

Contratação de instituição especializada para a realização dos 
serviços de Avaliação Formativa e o Desenvolvimento Profissional 
para a Rede Pública Municipal de Ensino de Rochedo de Minas no 

ano de 2022 

R$ 4.600,00 18/05/2022 18/05/2023 

3872/2022 
23071.908349/ 

2022-77 

Contratação de Instituição Especializada para a realização dos 
serviços de Avaliação Formativa e avaliação da fluência, do 

desenvolvimento profissional e da gestão do currículo nas escolas 
da rede municipal de ensino de Arapiraca-AL 

R$ 529,335,00 20/05/2022 20/05/2023 

51/2022 
23071.921424/ 

2022-35 

contratação de instituição especializada para a realização dos 
serviços de avaliação formativa para a rede pública municipal de 

ensino de venda nova do imigrante no ano de 2022 
R$ 10.420,00 07/06/2022 07/06/2023 

209/2022 
23071.923971/ 

2022-39 

Realização dos serviços de Avaliação Formativa, Avaliação da 
Fluência em Leitura e o Desenvolvimento Profissional para a Rede 

Pública Municipal de Ensino de Santana do Deserto, no ano de 
2022 

R$ 457.440,00 15/07/2022 15/07/2023 

19/2022 
23071.907050/ 

2022-36 
Contratação de instituição especializada para a realização dos 

serviços de Avaliação Formativa, Avaliação da Fluência em Leitura 
R$ 8.736,00 21/03/2022 21/03/2023 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRs8L6TGUW9sASqhdzf1VhOASkzq6djYwAJnVItobGS_z
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRs8L6TGUW9sASqhdzf1VhOASkzq6djYwAJnVItobGS_z
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=799941&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=20ab3ea59c0ab485575771545521fccc0ad20ae0219fa68a724a84bacbddd81b
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=799941&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=20ab3ea59c0ab485575771545521fccc0ad20ae0219fa68a724a84bacbddd81b
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=885065&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=bd5902b968f827e057505c6f4a66b744f1c844c3ab8078c81de0f422c6178336
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=885065&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=bd5902b968f827e057505c6f4a66b744f1c844c3ab8078c81de0f422c6178336
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=805046&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=7f8def9cdf61ac171cf035bd5a052a3ff19ce0386e80a77014e15f68d6ec1f93
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=805046&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=7f8def9cdf61ac171cf035bd5a052a3ff19ce0386e80a77014e15f68d6ec1f93
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=941917&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=02ecaf2ce81053a1d2b721120a71a4ca48edf269985d5925532002ce77f3d1c8
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=941917&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=02ecaf2ce81053a1d2b721120a71a4ca48edf269985d5925532002ce77f3d1c8
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=971264&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=013bb1c01df3f47900fe30c153122742df35c2c19b5babcb296b1ee2156a12bb
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=971264&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=013bb1c01df3f47900fe30c153122742df35c2c19b5babcb296b1ee2156a12bb
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e o Desenvolvimento Profissional para a Rede Pública Municipal 
de Ensino de Arantina no ano de 2022 

68/2022 
23071.935561/ 

2022-15 

Contratação de instituição especializada para a realização dos 
serviços de Avaliação Somativa, Avaliação Formativa, Avaliação da 
Fluência em Leitura e o Desenvolvimento Profissional para a Rede 
Pública Municipal de Ensino de Anchieta nos anos de 2022 e 2023 

R$374.105,56 24/10/2022 24/10/2023 

36/2022 
23071.936932/ 

2022-78 

Contratação de instituição especializada para operacionalização do 
Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação Institucional da 

Rede Estadual de Ensino (SIMAIS) mediante a realização de 
avaliação educacional externa em larga escala da rede estadual de 

ensino nas modalidades FORMATIVA e SOMATIVA. 

R$ 1.833.462,46 18/11/2022 18/11/2023 

 23071.932434/ 
2022-56 

execução do projeto de pesquisa "Tradução e validação da escala 
não-motora da International Parkinson’s Disease and Movement 

Disorders Society (MDS Non-Motor Rating Scale) 
US$ 40.000 1/10/2021 01/03/2023 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 

Com relação aos Convênios com arrecadação de receitas, no ano de 2022 foram analisadas as prestações de contas conforme tabela 24 

a seguir: 

 
Tabela 24: Prestações de conta em processo de análise 

 

n. do 
Instrumento 

Processo Objeto Valor (repassado/ 
arrecadado) 

Data da 
assinatura 

Fim da 
vigência 

s/n 
23071.009301/ 

2019-89 

Execução do Projeto "XIII Sinageo - Geomorfologia: 
complexidade e interscalaridade da paisagem." 

R$ 40.523,2500 05/08/2019 05/06/2022 

s/n 
23071.911806/ 

2020-58 

Núcleo Interdisciplinar Sociedade e Encarceramento - 
NISE 

R$ 13.966,03 27/10/2020 27/04/2021 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRs_aQUQgW34nvJY8DbT6NgJLx8czO8aW6Ih8tMIHyzBJ
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRs_aQUQgW34nvJY8DbT6NgJLx8czO8aW6Ih8tMIHyzBJ
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRqAeClcpGQ-oac3PCBAYtJcimMSqmr2HpwSykflY_rXf
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRqAeClcpGQ-oac3PCBAYtJcimMSqmr2HpwSykflY_rXf
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s/n 
23071.004588/ 

2018-70 

VII Workshop da pós-graduação em física da UFJF. R$ 3.701,76 24/04/2018 23/02/2019 

 
Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 

 
 
 
 
Tabela 25: Prestações de conta finalizadas e aprovadas 

 

n. do 
Instrumento 

Processo Objeto Valor (repassado/ 
arrecadado) 

Data da 
assinatura 

Fim da 
vigência 

s/n 
23071.911864/  

2020-44 

Solidariedade em ação: fabricação de máscaras para o 
combate ao novo coronavírus 

R$ 13.458,11 27/10/2020 27/06/2021 

s/n 
23071.003876/  

2018-15 

I semana de estudos linguísticos R$ 1.365,61 07/05/2018 06/10/2018 

s/n 
23071.001874/  

2018-83 

III Encontro de Práticas em Ciências e Matemática 
nos anos iniciais 

R$ 1.673,06 05/03/2018 04/09/2018 

s/n 
23071.006556/  

2017-28 

VI Jornada de História da Ciência e ensino de 
propostas, tendências e construção de interfaces 

R$ 2.363,52 15/05/2017 14/11/2017 

s/n 
23071.005385/  

2017-10 

IV Colóquio de Letramentos, Linguagem e Ensino: 
formação e trabalho docente 

R$ 12.058,60 20/04/2017 20/10/2017 

s/n 
23071.009495/  

2016-70 

“II Simpósio Mineiro de Geografia/ IV Seminário de 
Pós Graduação em Geografia 

R$ 16.053,63 25/07/2016 24/04/2017 

s/n 
23071.005822/  

2017-03 

IX Encontro Pesquisa em Educação Ambiental R$ 24.029,62 20/04/2017 20/10/2017 

s/n 
23071.008772/  

2016-27 
XXIV Semana de Estudos Clássicos R$ 2.352,51 01/08/2016 01/04/2017 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRj8wJVhNkCQlvbXapKPJAKLJI7mMBAUQW2CZyn-_XN2T
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRj8wJVhNkCQlvbXapKPJAKLJI7mMBAUQW2CZyn-_XN2T
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRicKtgpOVZo2UKKHI-6LeYsM0rVuDqnYGqtTX5Cj2cPl
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRicKtgpOVZo2UKKHI-6LeYsM0rVuDqnYGqtTX5Cj2cPl
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRo0YqMwPpJk9_Mgi03VK9Pqbj6G4qIAOq5fVwpLlNMjC
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRo0YqMwPpJk9_Mgi03VK9Pqbj6G4qIAOq5fVwpLlNMjC
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRjrJm1GfDN7TanOTpGcWIYAJgt3G35FzCV5VIs7Xp95h
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRjrJm1GfDN7TanOTpGcWIYAJgt3G35FzCV5VIs7Xp95h
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRkbtN2sqZglp-Tv6xavN2Lrh1W18ibscmRatfKkO59L5
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRkbtN2sqZglp-Tv6xavN2Lrh1W18ibscmRatfKkO59L5
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRsm-E1c7ODdDkdYPTprbmyki3NMkpCnCfxdUP5KVPTLs
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRsm-E1c7ODdDkdYPTprbmyki3NMkpCnCfxdUP5KVPTLs
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRs3AfgpdUT9nZcGZs5Z_c3I7TxOOzTtAqLLZQ18y-EE1
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRs3AfgpdUT9nZcGZs5Z_c3I7TxOOzTtAqLLZQ18y-EE1
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRq3FBeU7XVSQHev_8imkK-BSenNYfRDvs_j1z9XdnQG6
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRq3FBeU7XVSQHev_8imkK-BSenNYfRDvs_j1z9XdnQG6
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=876947&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=f6b1d910ff9091855554f43982a2263adb982df14cdc2dc9a40b19ebb7e5bf8f
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=876947&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=f6b1d910ff9091855554f43982a2263adb982df14cdc2dc9a40b19ebb7e5bf8f
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n. do 
Instrumento 

Processo Objeto Valor (repassado/ 
arrecadado) 

Data da 
assinatura 

Fim da 
vigência 

s/n 
23071.009164/  

2018-00 

XXV Semana de estudos clássicos tempo e 
experiência 

R$ 3.186,01 11/06/2018 10/12/2018 

s/n 
23071.005824/  

2017-94 

Língua de Sinais Brasileira - Módulo 1 R$ 2.035,22 20/04/2017 20/10/2017 

s/n 
23071.013291/  

2019-86 

Congresso de ciências farmacêuticas da UFJF. R$ 18.348,39 07/08/2019 06/02/2020 

s/n 
23071.011451/  

2019-52 

Fórum comemorativo dos 50 anos do centro de 
biologia da reprodução e 20 anos da Rmbioterismo. 

R$ 4.529,10 29/07/2019 28/07/2020 

s/n 
23071.005825/  

2017-39 

II Encontro de Práticas em Ciências e Matemática 
nos Anos Iniciais - CIMAI 

R$3.197,81 20/04/2017 19/10/2017 

s/n 
23071.010934/  

2017-78 

IV Semana da Faced R$ 7.023,10 14/07/2017 13/01/2018 

s/n 
23071.002455/  

2019-40 

IV Seminário de tradução da UFJF. R$1.308,15 07/03/2019 06/03/2020 

s/n 
23071.902223/  

2020-03 

Mosaico, a cidade se vê na TV. R$ 24.230,46 06/03/2018 04/03/2020 

s/n 
23071.014453/  

2017-31 

 II Congresso Internacional Sobre Competências 
Midiáticas 

R$ 12.267,64 31/08/2017 28/02/2018 

s/n 
23071.012754/  

2018-10 

II Simpósio de estudos em pessoas e organizações. R$ 567,52 08/08/2018 07/04/2019 

s/n 
23071.014454/  

2017-86 

Inglês para a comunicação oral e escrita R$ 5.395,65 22/09/2017 21/09/2018 

s/n 
23071.015254/  

2015-89 

Mosaico, a cidade se vê na TV R$ 24.479,30 16/12/2015 15/12/2017 

s/n 
23071.016709/  

2016-64 

Inglês para conversação - 2º módulo R$ 2.636,71 08/12/2016 07/08/2017 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRmQAllvunus8_GLg_c1YR3g08il1V-OoUudqSnuYWAA9
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRmQAllvunus8_GLg_c1YR3g08il1V-OoUudqSnuYWAA9
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRibNmldpddzYrz-yFQbW7HV7SpnG3sVpCocgXciWwZCX
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRibNmldpddzYrz-yFQbW7HV7SpnG3sVpCocgXciWwZCX
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRvFN-MUMi_oopYaSiiEKCMbgtmbatLOXytj3Mlj9vHjF
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRvFN-MUMi_oopYaSiiEKCMbgtmbatLOXytj3Mlj9vHjF
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=872170&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=787d556bd4ae3820c85d80e4bf1fbf5a02fdd4b61ef715a04c835ba31f0d9c02
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=872170&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=787d556bd4ae3820c85d80e4bf1fbf5a02fdd4b61ef715a04c835ba31f0d9c02
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=874995&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=3d727a66d3a0e4c2adde75443497e2588235ba03ab538cff7c67591740026108
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=874995&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=3d727a66d3a0e4c2adde75443497e2588235ba03ab538cff7c67591740026108
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRi2f3xlpnNuXOeWFbN2XqB4AbNnADNOPOB8szeVeJgIh
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRi2f3xlpnNuXOeWFbN2XqB4AbNnADNOPOB8szeVeJgIh
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRigEZyO7LdFGFUBJDbMJdopEE3tg27pWp5g4bnkNm8QJ
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRigEZyO7LdFGFUBJDbMJdopEE3tg27pWp5g4bnkNm8QJ
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3TCj0JMEQRa7Eux4yjMCNrsGTSXHF_FzVP8W6-7dPVLr
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3TCj0JMEQRa7Eux4yjMCNrsGTSXHF_FzVP8W6-7dPVLr
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRk8AilC-fuibu0JBSXDO7ZmI_2lEPBefN-0ZHj9SEgGq
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRk8AilC-fuibu0JBSXDO7ZmI_2lEPBefN-0ZHj9SEgGq
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRoKEzFEtXHvViTXaNZednvda88-PYnbvvwN8IXKeEVBs
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRoKEzFEtXHvViTXaNZednvda88-PYnbvvwN8IXKeEVBs
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRgWI0RkxdmdHZV3cF5Ql5wUclGKLMW67ISCZpZMVudS5
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRgWI0RkxdmdHZV3cF5Ql5wUclGKLMW67ISCZpZMVudS5
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRndH3X0pzyJ49pkdm3OzScI0Kz-oyJ-f1mgnZmC7XUJK
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRndH3X0pzyJ49pkdm3OzScI0Kz-oyJ-f1mgnZmC7XUJK
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3cf2glAsYMAq-bD5HAyVscubVSIJmRTTTFWeamiT9lLw
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3cf2glAsYMAq-bD5HAyVscubVSIJmRTTTFWeamiT9lLw
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n. do 
Instrumento 

Processo Objeto Valor (repassado/ 
arrecadado) 

Data da 
assinatura 

Fim da 
vigência 

s/n 
23071.016822/  

2017-21 

II Quiencontro R$ 1.990,70 04/10/2017 03/04/2018 

s/n 
23071.014278/  

2017-82 

XII Conferência Brasileira de Mídia Cidadã R$ 2603,11 08/08/2017 07/02/2018 

s/n 
23071.006906/  

2018-37 

 I Congresso Acadêmico de Oncologia do Leste 
Mineiro 

R$ 17.918,75 10/05/2018 09/11/2018 

s/n 
23071.010587/  

2018-64 

III Quiencontro - Conversas sobre o ensino de 
química na educação básica. 

R$ 1.718,84 08/08/2018 07/02/2019 

s/n 
23071.025514/  

2017-96 

I Simpósio Brasileiro Sobre Materiais e Pesquisas 
Relacionadas 

R$ 5.274,60 02/01/2018 01/07/2018 

s/n 
23071.012209/  

2017-34 

 III Seminário de Tradução Da UFJF: Formação e 
Mercado Profissional 

R$973,62 22/05/2017 21/05/2018 

s/n 
23071.012197/  

2017-48 

Encontros Com a Literatura X: Mulheres Escritoras R$ 1.440,00 15/07/2017 14/07/2018 

s/n 
23071.004576/  

2016-83 

9th International Conference On Construction 
Grammar 

R$ 39.966,13 11/04/2016 10/04/2017 

s/n 
23071.007714/  

2018-48 

Execução do Projeto "Pré-operação assistida da 
estação de tratamento de esgoto União Indústria." 

R$ 303.073,10 05/09/2018 30/09/2021 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRoLlVlqTNTB1J71mJr23V4T0m7fKJaU7BHz9PmrTsHhy
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRoLlVlqTNTB1J71mJr23V4T0m7fKJaU7BHz9PmrTsHhy
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRoTJrB6XZZMHWPp2YP219wp1fxvLAKeJKzqG8oQhzNEb
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRoTJrB6XZZMHWPp2YP219wp1fxvLAKeJKzqG8oQhzNEb
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRpV_HeAxs6W7ysakVkI2VuWKqXIV18wjdvo0C1yAZtoC
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRpV_HeAxs6W7ysakVkI2VuWKqXIV18wjdvo0C1yAZtoC
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRlA6CNbEqMSIspv1Ft2nFANzTM0zBiieEO7Pk8mprgEV
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRlA6CNbEqMSIspv1Ft2nFANzTM0zBiieEO7Pk8mprgEV
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRsfNZIXCeJC1fNB4lcI3quSh2dQkLY0c8YTpKW20flar
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRsfNZIXCeJC1fNB4lcI3quSh2dQkLY0c8YTpKW20flar
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=781154&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=4e5072a80137edb1e9c9a154a5f7ebd2575a52c5b104cc48da9d6204e252f9ff
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=781154&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=4e5072a80137edb1e9c9a154a5f7ebd2575a52c5b104cc48da9d6204e252f9ff
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=321658&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=b728301edc5ca0b2c4abdb9e69a76365ee37060d968659e70ba752c69e4b56b8
https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=321658&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000131&infra_hash=b728301edc5ca0b2c4abdb9e69a76365ee37060d968659e70ba752c69e4b56b8
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRnb0HK1At_JsURV7GfNue5cOD574C3mSc3XXtxncvgYt
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRnb0HK1At_JsURV7GfNue5cOD574C3mSc3XXtxncvgYt
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRuzWd406ExUebg7Rg8o_jC15aAuY4rb7AGRNwjwt04I7
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRuzWd406ExUebg7Rg8o_jC15aAuY4rb7AGRNwjwt04I7
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Ainda com relação às prestações de contas, temos os 

seguintes instrumentos, nos quais a fundação de apoio celebrou 

diretamente com o parceiro externo, sem a participação da UFJF 

e que estão com prestações de contas vencidas, as quais devem ser 

apresentadas e que deverão ser analisadas por comissão ad doc 

constituída para tal: 

 

Tabela 26: Instrumentos com Fundações de apoio 

n. do 
Instrumento 

Processo Objeto Valor 
(repassado/arrecadado) 

Data da 
assinatura 

Fim da 
vigência 

s/n 
23071.907079/     

2021-32 

Projeto de Pesquisa de avaliação 2019-2022- 
Programa de avaliação e Monitoramento Parceiros 

da educação 2021 
1.523.543,58 20/03/2021 30/11/2021 

 23071.901812/     
2020-42 

Projeto de Pesquisa de Avaliação 2019-2022- 
Programa de Alfabetização em Regime de 

Colaboração- PARC 2020 
3.745.347,04 28/02/2020 28/02/2022 

Contrato nº C-
BR-T1447-P001 

23071.923672/     
2020-67 

Atuação em conjunto para o planejamento, 
disponibilização e realização de atividades 

diagnósticas, parte integrante do Programa de 
Atividades Diagnósticas para o Retorno às Aulas. 

119.880,72 08/01/2021 31/05/2021 

s/n 
23071.910512/     

2020-76 

Projeto de Pesquisa de Avaliação 2019-2022- 
Programa de Retorno às Aulas das Fundações 

Educacionais- Atuação em conjunto para o 
planejamento, disponibilização e realização de 

atividades diagnósticas, parte integrante do 
Programa de Atividades Diagnósticas para o 

Retorno às Aulas. 

240.192,56 30/10/2020 31/05/2021 

s/n 
23071.924061/     

2020-40 

Projeto de Pesquisa de avaliação 2019-2022- 
Programa de avaliação e Monitoramento dos 

Alunos do ensino médio 2021- ISG 
302.949,18 18/12/2020 18/12/2021 

s/n 
23071.919542/     

2021-24 

Prestação de serviço de desenvolvimento dos 
Programas que integram o Sistema Municipal de 

272.398,88 26/03/2019 01/02/2021 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRnYXtH3_qi4CeYH6Zo0GHjnH_xarQrtegjWnycEQDKQ2
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRnYXtH3_qi4CeYH6Zo0GHjnH_xarQrtegjWnycEQDKQ2
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3UF6HlctfNS2BfR_Ixklq-REGKAZfArnC10zBfdz-i_3
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3UF6HlctfNS2BfR_Ixklq-REGKAZfArnC10zBfdz-i_3
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRpVgQrCSERa_Q1fAHbyhTBSdRndb4ClB3UGU_SHeccAP
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRpVgQrCSERa_Q1fAHbyhTBSdRndb4ClB3UGU_SHeccAP
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRrQ-LGtXt42tAXv4CYkMi8498NnvEYYws5jyb7JLUfsd
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRrQ-LGtXt42tAXv4CYkMi8498NnvEYYws5jyb7JLUfsd
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRhaYAGxIkzUSI5ans9QlymKhjFXWYo6X2l4LKCoV5d61
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRhaYAGxIkzUSI5ans9QlymKhjFXWYo6X2l4LKCoV5d61
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRuUrkOzPCv0RlSea2foStw7aXoThettNSDGggFU9rw9F
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRuUrkOzPCv0RlSea2foStw7aXoThettNSDGggFU9rw9F
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Avaliação Institucional e monitoramento da 
Educação Pública no município de Benevides/PA 

s/n 
23071.919530/     

2021-57 

Prestação de serviços de aplicação de avaliação de 
alfabetização e de fluência para estudantes do 2º 

ano do ensino Fundamental. 
343.407,27 22/07/2019 31/12/2019 

s/n 
23071.919529/     

2021-84 

Desenvolvimento dos Programas que integram o 
Sistema Municipal de Avaliação Institucional e 

Monitoramento da Educação Pública no 
Município de Cajamar/SP. 

103.060,34 26/03/2019 26/03/2020 

s/n 
23071.919528/     

2021-14 

Prestação de serviços técnicos especializados no 
âmbito do programa Educar pra Valer. 

48.095,44 04/02/2019 04/02/2020 

s/n 
0043343.003123/ 

2019-51 

Projeto de Pesquisa de Avaliação 2019-2022- 
Programa de Avaliação e monitoramento do 

Espírito Santo- Letrus 2019 
458.338,40 10/09/2019 10/09/2020 

s/n 
0043343.005932/ 

2019-62 

Prestação de serviços técnicos especializados no 
âmbito do programa Educar pra Valer nos estados 
da Bahia, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul. 

403.418,02 30/09/2019 30/12/2020 

s/n 
0043343.002330/ 

2019-25 

Projeto de Pesquisa de avaliação 2019-2022- 
Programa de avaliação e Monitoramento dos 

Alunos do ensino médio 2019- ISG 
1.816.447,73 01/08/2019 31/05/2020 

s/n 
0043343.000719/ 

2019-66 

Prestação de serviços técnicos especializados no 
âmbito do Programa de Alfabetização em Regime 

de Colaboração – PARC 
1.536.430 17/06/2019 17/06/2020 

 
Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 

• TED e Convênios em que a UFJF é convenente 

 

A coordenação de Convênios em 2022 ainda trabalhou na celebração de convênios em que a UFJF é convenente e em TED’s que, a partir 

de janeiro de 2022 passaram a ser celebrados via Plataforma Mais Brasil, conforme a tabela que se segue: 

https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRgGJ9dwTZfmJqCbaoLm5pv4U472kaxTOlyyDzHLvImRO
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRgGJ9dwTZfmJqCbaoLm5pv4U472kaxTOlyyDzHLvImRO
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRpXiNQo3jYs_6KXS3wEfia24UlR2PzwEBNWK1oz9WYmL
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRpXiNQo3jYs_6KXS3wEfia24UlR2PzwEBNWK1oz9WYmL
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRmtVmw4RCMsHuJ26Z75Rajktkmc0SGMgAUtoKKfANRJT
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?VGt0ug-qh4WPbz4aVTbpvpvAP7fwG42S7QsFafy-eOCeEXk5wWjrYBdOd0Imk-VloH4s9qDRLHC04Q0l7TKFRmtVmw4RCMsHuJ26Z75Rajktkmc0SGMgAUtoKKfANRJT
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3Q7jfq6o-WN8OycbuOr70YnELK3LlhWr7Rtp7TibcfLa
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3Q7jfq6o-WN8OycbuOr70YnELK3LlhWr7Rtp7TibcfLa
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3W4rcTvYABNBL3vVgCtb4q3D8LrD2MKTZCuC-lq7Gzua
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3W4rcTvYABNBL3vVgCtb4q3D8LrD2MKTZCuC-lq7Gzua
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3WkCKnTtDNpml45ccaxA_3ItPZlQUaQ9kPoD391KKeLO
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?bO7S5wdExaU0_4uS86q6U7muzRDRGYh4kTsJVBYhKqXLXObYeVMv3XTSBM9JTnY4R2HKpK0AvXSSWWi_wTvt3WkCKnTtDNpml45ccaxA_3ItPZlQUaQ9kPoD391KKeLO
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?96lWOiFxgtpUrbP5132wniwDwr9YW5qpCPg7q4pcwF_xyPHQMD1UCU4MxvszC9PYmll6liXeJc6aXHo7QRvFf2kS_XaYyHmBYIDjwWB2BhjQFAUoAGvru3u1yw3nlzWO
https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?96lWOiFxgtpUrbP5132wniwDwr9YW5qpCPg7q4pcwF_xyPHQMD1UCU4MxvszC9PYmll6liXeJc6aXHo7QRvFf2kS_XaYyHmBYIDjwWB2BhjQFAUoAGvru3u1yw3nlzWO
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Tabela 27: UFJF e TEDs 

n. do Instrumento Processo Objeto Valor 
(repassado/ 
arrecadado) 

Status da 
celebração 

PARCEIRO  
EXTERNO/ 
CONCEDENTE 

- 23071.912650/ 2022-59 

Conclusão da 
construção do prédio 
da Unidade Santa Rita - 
campus Governador 
Valadares 

R$ 
2.701.432,93 

ANÁLISE 
TÉCNICA 

Estado de Minas 
Gerais 

- 23071.912967/ 2022-36 

Reforma do prédio 
Unidade Vila Bretas da 
UFJF campus 
Governador Valadares 

R$ 
7.986.845,20 

ANÁLISE 
TÉCNICA 

Estado de Minas 
Gerais 

1261001365/2022 23071.907354/ 2022-73 Mind Of The Future 
R$ 
2.422.679,06 

CONVÊNIO 
VIGENTE 

Estado de Minas 
Gerais 

- 23071.912496/ 2022-46 

Reestruturação e 
ampliação do 
laboratório 
multidisciplinar de 
ensino de ciências e 
matemática (LABMEC) R$ 966.638,55 

ANÁLISE 
TÉCNICA 

Estado de Minas 
Gerais 

- 23071.907352/ 2022-30 

Empreendedorismo e 
inovação no ensino 
fundamental, médio e 
superior nas escolas de 
Minas Gerais 

R$ 
5.215.000,00 ADEQUAÇÃO 

Estado de Minas 
Gerais 

1261001386/2022 23071.907347/ 2022-68 

Instalar infraestrutura 
de TI para apoiar 
cursos de graduação, 

R$ 
1.549.893,34 

CONVÊNIO 
VIGENTE 

Estado de Minas 
Gerais 

https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/pages/GerirPropostaDePlanoDeTrabalho/pesquisaUnificada.jsf
https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/pages/GerirPropostaDePlanoDeTrabalho/pesquisaUnificada.jsf
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pós-graduação e 
formação continuada 
na UFJF 

1261001432/2022 23071.907350/ 2022-84 

Ecomorfologia 
funcional de sementes 
florestais nativas do 
Jardim Botânico da 
UFJF e potencial de 
uso em ações de 
ensino, educação 
ambiental e restauração 
florestal. R$ 91.802,55 

CONVÊNIO 
VIGENTE 

Estado de Minas 
Gerais 

1261001363/2022 23071.901163/ 2022-02 

Atualização de 
laboratórios de ensino e 
pesquisa para o 
desenvolvimento e 
divulgação de produtos 
educacionais na área de 
educação matemática R$ 341.598,38 

CONVÊNIO 
CADASTRADO 

Estado de Minas 
Gerais 

- 23071.904753/ 2022-72 

Necessidades 
educacionais especiais 
na rede estadual de 
ensino de minas gerais: 
concepções e práticas 
docentes R$ 416.836,70 

ANÁLISE 
TÉCNICA 

Estado de Minas 
Gerais 

1261001364/2022 23071.901523/ 2022-79 

Pensamento 
computacional: da 
teoria à prática nas 
escolas R$ 489.198,73 

CONVÊNIO 
CADASTRADO 

Estado de Minas 
Gerais 

https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/pages/GerirPropostaDePlanoDeTrabalho/pesquisaUnificada.jsf
https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/pages/GerirPropostaDePlanoDeTrabalho/pesquisaUnificada.jsf
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- 23071.914000/ 2022-81 

Reformulação 
infraestrutural, 
organizacional e técnica 
do CEAD/UFJF 

R$ 
9.039.264,56 

ANÁLISE 
TÉCNICA 

Estado de Minas 
Gerais 

- 23071.912596/ 2022-62 

Obras de 
complementação do 
edifício de salas de aula 
no setor h e de 
laboratórios na 
Faculdade de Farmácia 

R$ 
1.275.157,98 

ANÁLISE 
TÉCNICA 

Estado de Minas 
Gerais 

1261001558/2022 23071.912535/ 2022-60 

Construção do abrigo 
de reagentes químicos e 
da Coordenação de 
Sustentabilidade da 
UFJF 

R$ 
5.687.787,01 

CONVÊNIO 
VIGENTE 

Estado de Minas 
Gerais 

11525720220001-000103 23071.907190/ 2022-39 

Realização de estudos 
acerca das alternativas 
do setor aéreo diante 
dos compromissos 
nacionais e 
internacionais de 
redução de emissões de 
gases de efeito estufa 
(GEE) relacionados ao 
uso de combustíveis 
sustentáveis de aviação 
(SAF, do inglês 
Sustainable Aviation 
Fuels) e suas 
implicações com vistas 
a subsidiar a Secretaria 1.244.414,40 Em Execução 

SAC - Secretaria 
Nacional de Aviação 
Civil 

https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/pages/GerirPropostaDePlanoDeTrabalho/pesquisaUnificada.jsf
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Nacional de Aviação 
Civil (SAC) do 
Ministério da 
Infraestrutura na 
proposição e avaliação 
de políticas e diretrizes 
para regulação 
econômica de serviços 
aéreos, infraestrutura 
aeroportuária e 
aeronáutica civil, para 
estímulo ao 
desenvolvimento, à 
concorrência, à 
sustentabilidade 
ambiental e à prestação 
adequada dos serviços 
(inciso II, art. 19, seção 
II, capítulo III, do 
Decreto n. 10.788, de 6 
de setembro de 2021). 

07208420220004-000248 23071.906584/ 2022-08 

Realização da vigésima-
primeira edição do 
Primeiro Plano - 
Festival de Cinema de 
Juiz de Fora e 
Mercocidades. Trata-se 
de um festival 
competitivo de cinema 
para curtas-metragens 
universitários de Juiz de 
Fora e Zona da Mata e 
para diretores 100.000,00 Em Execução 

MTur - Ministério do 
Turismo 
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estreantes nacionais; 
pré-estreias de longas 
metragens e mostras 
paralelas, com especial 
foco na 
produção universitária 
local. 

00024920220002-000598 23071.925223/ 2022-67 

8ª edição do Curso de 
Capacitação na 
modalidade a distância 
para a Rede Nacional 
de Certificadores 
(RNC) 2022 219.009,05 Em Execução 

INEP - Instituto 
Nacional de Estudos 
e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira 

03668720220003-000622 23071.923774/ 2022-23 

Monitorar 
quantitativamente o 
percentual de ácidos 
graxos trans totais, 
expresso em ácido 
elaídico, em amostras 
de óleos vegetais e 
alimentos processados, 
nas quais gorduras 
vegetais e/ou 
hidrogenadas 
possivelmente estejam 
presentes na 
composição. É 
importante ressaltar 
que o objeto de 
investigação da 
presente proposta vai 
ao encontro do 283.027,59 Em Execução 

ANVISA - Agência 
Nacional de 
Vigilância Sanitária 
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cumprimento da RDC 
nº 332, de 2019, que 
define os requisitos 
para uso de gorduras 
trans industriais em 
alimentos. 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 

 



PROINFRA/UFJF 
Relatório de Gestão - 2022 

 
 

62 

Além dos instrumentos da tabela, 

ainda fizemos encaminhamentos referentes 

a pedidos de alterações de Plano de 

Trabalho, encaminhamento de Relatório de 

Cumprimento de Objeto e outros de TED’s 

e convênios ainda em execução no ano de 

2022, podendo citar o TED 05/2022 com o 

ministério do Turismo 

(23071.925174/2020-59), o TED 32/2020 

com o MAPA (23071.911588/2020-27), o 

Acordo de Financiamento de Pesquisa da 

Fundação Bial (23071.020548/2019-56), 

TED 103/2019 com o FNDE 

(23071.904309/2020-38) etc. 

Abaixo, a Tabela 28 com resumo das 

principais informações apresentadas: 

 

Tabela 28: Agregados da Coordenação de Convênios 

 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 
 

• Conclusões: 

Diante do apresentado, ressalta-se 

que no ano de 2022, a Coordenação de 

Convênios buscou aprimorar seus 

processos de trabalho, padronizando-os. 

Com isso, conseguiu mitigar 

expressivamente o passivo de prestações de 

contas de convênios de repasse e de receita 

e agilizar os trâmites de celebração de 

Acordos de Cooperação. A padronização 

dos pareceres técnicos e dos modelos dos 

instrumentos jurídicos também é ponto a 

ser destacado, devendo seus efeitos serem 

sentidos no próximo ano de gestão. 
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Por fim, como principais ações e 

perspectivas objetivadas pela Coordenação 

de Convênios para o ano de 2023, temos: 

• A capacitação do corpo técnico lotado na 

Coordenação de Convênios; 

• Melhoria na infraestrutura, com 

mudança para instalações que não 

possuam o ruído da subestação de 

energia elétrica. 

• Término do mapeamento e 

padronização dos processos de 

convênio com arrecadação de receita e 

convênio de repasse de recursos. 

 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: 

 

 
 

O setor atua fazendo o 

assessoramento dos Pró-Reitores Titular e 

Adjunto da PROINFRA, e é também 

responsável por todo o serviço de protocolo 

e correios da Universidade. 

Os serviços de Protocolo são 

responsáveis pelas atividades diárias de 

recebimento, triagem, protocolo e entrega 

aos respectivos destinatários, de todas as 

correspondências que chegam à 

Universidade, seja através dos correios, 

transportadoras ou mensageiros. Realiza 

ainda o processo de triagem e entrega das 

correspondências encaminhadas 

internamente pelas diversas unidades 

acadêmicas e administrativas, incluindo 

aquelas recebidas pelo serviço de malote do 

campus de Governador Valadares via 

correios. O setor também é responsável por 

protocolar e encaminhar processos 

acadêmicos externos, realizando os trâmites 

necessários através do SIGA. 

A Tabela 29 consolida com 

quantitativo e gasto mensal com 

correspondências por tipo: 
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Tabela 29: Correspondências (quantitativos e recursos), 2022 

 

Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
 
 

No que tange ao serviço de secretaria, com 

objetivo principal, compromete-se a oferecer aos 

públicos interno e externo informações técnicas e 

administrativas quanto aos procedimentos afetos 

aos mais diversos setores da Pró-Reitoria. 

Destaca-se o monitoramento das mesas do SEI 

(SEC-PROINFRA, DIR-PROINFRA, 

PROTOCOLO-PROINFRA e CIS) e de e-mails 

institucionais, verificando as demandas e dando 

os devidos encaminhamentos; preparação de 

relatórios e planilhas; realização de requisições 

diversas no SIGA (veículo, serviços externos, 

internos, material permanente, suplementar ...); 

atualização permanente do site geral da 

PROINFRA e também do site da Coordenação 

de Contratos; cadastramento de afastamentos no 

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens-

SCDP; elaboração de minutas de portarias, 

ofícios, despachos, notas técnicas; atuação na 

Fiscalização Setorial dos Contratos de 

Terceirização de Conservação/Limpeza e 

Administrativo; dentre outras. 

 Podemos destacar o suporte da 

equipe na condução de reuniões internas com 

todas as equipes da Pró-Reitoria e alimentação de 

planilha relacionada a demanda institucional de 

Gestão de Risco, incluindo contato permanente 

com o Escritório de Processos que está 

responsável pela demanda no âmbito da UFJF. 

 Ressalta-se, ainda, as atividades 

desenvolvidas para implantação e alimentação 

inicial do sistema Compras.gov.br Contratos, 

sistema este disponibilizado pelo Governado 

Federal que visa melhor gestão contratual e 

transparência das atividades públicas.  

 Destaca-se, ainda, o início de 
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remodelação de alguns fluxos de trabalho do 

setor, visando a otimização dos trabalhos e 

melhor distribuição das tarefas. Dentre eles, 

formulário interno para requisição de veículo e 

para pagamento de taxa de inscrição em curso de 

capacitação. Além disso, foi estipulado trâmite 

interno para atualizações do processo de 

flexibilização da jornada de trabalho dos TAE’s 

e criação da mesa DIR-PROINFRA, visando 

melhor organizar as demandas internas da 

Secretaria e das de Direção. 

 Ocorreu, ainda, juntamente com a 

equipe da Gerência de Transporte, a organização 

sobre veículo/motorista para atender as 

demandas internas da Pró-Reitoria, 

principalmente, da equipe de fiscalização de 

obras.  

 Vale mencionar, o suporte no 

monitoramento e direcionamento de demandas 

da mesa de LAUDOS-TÉCNICOS e também da 

parceria com a Gerência de Patrimônio 

auxiliando-os na revisão do Procedimento 

Operacional Padrão referente ao Desfazimento 

de Materiais. 

 A Tabela 30 apresenta as 
Movimentações no SEI da Gerência 
Administrativa e Financeira, 2022 
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Tabela 30: Movimentações no SEI da Gerência Administrativa e Financeira, 2022 
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 Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 
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Para o exercício de 2023, seguem ações previstas 

e/ou já em andamento: 

- continuação do processo de redefinição dos 

fluxos internos, incluindo mapeamento de 

processos do protocolo para inserção no SEI, 

visando otimizar os trabalhos da equipe e 

contribuir na economia de papel;   

- criação de equipe administrativa para atuar na 

confecção das documentações gerais para 

aquisição de serviços e materiais além do suporte 

administrativo nos contratos sob gestão da Pró-

Reitoria, para atender demanda geral dos 

diversos setores da unidade. 

- verificação das demandas por capacitação 

profissional, aquisições/contratações e de 

necessidades gerais da Pró-Reitoria, visando 

subsidiar plano de gestão orçamentária. 

- finalização da etapa de levantamento das 

demandas de Gestão de Riscos da PROINFRA

. 

 

PRÓ-REITORIA E PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO: 

 

 

 

Conforme delegações de competências 

realizadas pelas PORTARIA/SEI Nº 265, DE 

03 DE MARÇO DE 2021 e PORTARIA/SEI 

Nº 400, DE 21 DE MARÇO DE 2022, são 

responsáveis pelo exercício de várias atribuições, 

dentre as quais destacamos as relacionadas: 

- aos projetos arquitetônicos e de engenharia 

para ampliação e reformas dos espaços físicos da 

Universidade; manutenção e a reformas diversas;  

- aos sistemas de compras, almoxarifado e 

patrimônio, bem como os respecvos sistemas 

governamentais relacionados;  

- ao sistema de segurança instucional;  

- ao acompanhamento e homologação de todas 

as modalidades de licitações; 

- ao suporte prestado à Procuradoria junto à 

UFJF em relação às demandas trabalhistas em 

que a UFJF é parte bem como indicar preposto 

para as audiências;  

- a assinatura de novos contratos administravos 

ou sua prorrogação, cujos valores sejam 

inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais)/ano;  

- a assinatura de convênios e instrumentos 

congêneres, assim como seus aditivos, que 

envolvam valores inferiores a R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais) e decidir sobre aprovação 

das respectivas prestações de contas. 

- a assinatura de instrumentos de doação, 

depósito e comodato de bens com instuições 
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fomentadoras do ensino, pesquisa e extensão, 

bem como com instuições públicas e privadas;  

- a assinatura de termos de cessão de uso, no 

âmbito da UFJF. 

 São inúmeras atribuições de suma 

responsabilidade na gestão de uma das maiores 

Pró-Reitorias da UFJF. Além disso, existe o 

suporte direito à administração superior e a 

participação em reuniões diversas com 

instituições externas ou em órgãos colegiados 

institucionais tais como o Conselho Superior, 

Comitê de Governança, Riscos e Controles; 

Fórum de Pró-Reitores além da presidência, pelo 

Pró-Reitor, da Comissão de Infraestrutura e 

Saúde que foi imprescindível no enfrentamento 

da COVID-19. 

 A Tabela 31 com as estatística com 

base SEI, com relação à documentação assinadas 

pelos Pró-Reitores no exercício de 2022: 

 

Tabela 31: Documentação assinada pelos Pró-reitores em 2022 

 
 

 
Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 

 
 

Além disso, destaca-se a participação a frente da 

Gestão de Riscos da Pró-Reitoria além da 

resolução de demandas e processos, conforme 

estatística apresentada pela Gerência 

Administrativa e Financeira no tópico anterior. 

 Destaca-se, ainda, a rotina de análise e 
autorização de demandas via SIGA. Segue a 
Tabela 32 que elucidativo das ações realizadas no 
sistema: 
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Tabela 32: Autorizações no SIGA, 2022 

 

 
Fonte: PROINFRA/UFJF, 2023 

 
Destaca-se assim aprovações 

realizadas em outros sistemas governamentais, 

tais como: SCDP, Plataforma Mais Brasil, 

Compras.gov.br. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

Apesar de desafios inerentes a gestão pública, a Pró-reitoria de Infraestrutura e Gestão 

apresentou resultados importantes, dentre eles destacamos:  

 

Coordenação de Projetos e Obras: projetos (8 em andamento e 5 concluídos); licitações (2 concluídas) e 
fiscalização de obras (4 em andamento, 1 paralisada e 3 concluídas); 

• Coordenação de Manutenção Civil e Reformas: 69% das requisições recebidas 

foram executadas.  

• Coordenação de Manutenção Elétrica, Eletrônica e Equipamentos: 75,16% das 

requisições de refrigeração foram executadas; 96,17% das de equipamentos foram 

executadas e 91,38% das de elétrica foram executadas. 

• Coordenação de Informática, Infocentros e Telefonia: 4293 de requisições 

executadas dentre informática, impressora, nobreaks e projetores e telefonia. Inclui 

ainda a gestão de 5 (cinco) contratos vigentes além da gestão e manutenção dos 

Infocentros (16 laboratórios) e em torno de 30 (trinta) bolsistas. 
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• Coordenação de Sustentabilidade e Patrimônio: recolhimento de 430674 kg de 

materiais recicláveis; descarte de 22030 kg de resíduos biológicos; descarte de 5615 kg 

de resíduos químicos; lixo comum, a média semanal é cerca de 140 bombonas de 200 

L, perfazendo cerca de 7040 por ano. Além disso, foram consertadas e estofadas cerca 

de 870 carteiras e/ou cadeiras. Já de requisições executadas, totalizaram 1246, dentre 

recolhimento de materiais recicláveis, manutenção de bens móveis, mudanças – 

transferências de bens móveis dentro das próprias unidades ou entre elas - e 

desfazimento.  

• Gerência de Pós-compras: 130 processos gerados no SEI, 221 

processos tramitados, sendo que 134 tiveram andamento fechado ao longo do 

exercício. Além de 370 documentos gerados e 572 documentos externos processados. 

• Gerência de Estoque (Almoxarifado Central): 2700 ordens de 

entrega; 20 empenhos emitidos; R$ 222.808,86 de valores empenhados e R$ 179.924,44 

de valores entregues. Além do gerenciamento do contrato de compra parceladas de 

aquisição de GLP, botijão de 13 kg. 

• Gerência de Patrimônio: 141 itens patrimoniais adquiridos (compras), 

totalizando R$ 324.857,69; 776 itens patrimoniais adquiridos (doações), totalizando R$ 

1.073.701,00; e total geral de baixas de R$ 1.619.306,73 e total geral de depreciações de 

R$ 922.454,20. 

• Gerência de Transporte: foram executadas 231 requisições de veículo, atendendo 

2050 passageiros. A frota de veículos oficiais percorreu mais de 650 mil quilômetros. 

Atualmente, conta com 126 veículos em plena atividade. Utilizou-se o quantitativo de 

122.739 litros de combustíveis, sendo 80 % de óleo diesel e os demais 20% com 

gasolina com dispêndio de R$ 864.539,90 e para manter a frota, gastou-se R$ 

430.991,41 entre peças e serviços, dados estes até 08/12/2022. Além disso, foram 

aprovadas e divulgadas as Normas e Diretrizes para o uso de veículos oficiais da UFJF 

assim como o Manual do Usuário. 

• Coordenação de Vigilância: atendimento de 1606 ocorrências, dentre acidente, 

colisão, elétrica, furto, hidráulica, materiais, reparos e outros.  

• Gerência de Fiscalização Administrativa de Contratos de Terceirização: 

participação em diversas equipes de planejamento da contratação; fiscalização 
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administrativa de 12 (doze) contratos de serviços continuados com dedicação exclusiva 

de mão de obra. No âmbito da Gestão do Contrato de conservação e limpeza 

(23/2020), foram realizados 4 encontros virtuais com a fiscalização setorial e foram 

realizadas 11 visitas técnicas presenciais, e uma reunião com a pró-reitora de cultura 

para tratar das excepcionalidades dos órgãos da UFJF que promovem a cultura e 

possuem atendimento diferenciado e eventos em finais de semana. Além de orientação 

a gestores e fiscalização técnica de toda a universidade sempre que demandada, foram 

respondidas 3 solicitações de subsídios e também houve a participação de fiscais 

administrativos em audiências na Justiça de Trabalho, como prepostos da UFJF. 

• Coordenação de Contratos: foram celebrados 84 contratos, sendo 05 de locação 

(imóveis, equipamentos, veículos), 32 de aquisição de material, 02 de execução de 

obras, 37 de prestação de serviços, 04 de terceirização de mão-de-obra e 04 de 

concessão administrativa. 

• Coordenação de Suprimentos: foram recebidas 4646 requisições que culminaram 

em 242 processos licitatórios distribuídos em 96 pregões eletrônicos, 35 

inexigibilidades, 46 dispensas eletrônicas, 45 dispensas de licitação, 3 importações, 8 

caronas, 2 leilões, 6 RDC e 1 chamamento público. 

• Coordenação de Convênios: 34 processos gerados no SEI; 418 processos tramitados 

no setor; digitalização de ao menos 40 processos físicos e inserção de 2096 documentos 

externos nos processos que tramitaram no setor. Além disso, foram emitidos 83 

pareceres técnicos pela Coordenação de Convênios, analisando planos de trabalho, 

instruções processuais e também foram emitidos 14 relatórios de acompanhamento de 

convênios de repasse e diversas análises de relatórios de execução desse tipo de 

convênio. Celebrados 27 acordos de cooperação (incluindo acordos internacionais e 

de residência); 20 contratos/convênios de arrecadação de receita por fundação de 

apoio; 17 TED’s e convênios que a UFJF é convenente; 3 convênios com repasse de 

receitas; 17 convênios de repasse (acompanhamento e finalização da análise de 

prestação de contas) e 33 convênios de arrecadação de receitas (prestação de contas 

em análise e/ou finalizadas e aprovadas. 

• Gerência Administrativa e Financeira: envio de 2748 correspondências, totalizando 

o montante de R$ 51.174,28. No SEI, foram gerados 183 processos; tramitados 1324; 

1313 processos com andamento fechado durante o período e apenas 10 processos com 
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andamento em aberto ao final do exercício. Além disso, foram gerados 2548 

documentos e processado 800 documentos externos no sistema. 

• Pró-Reitores de Infraestrutura e Gestão: 2332 documentos assinados no período, 

dentre eles destacam-se 159 instrumentos contratuais, 24 termos de convênio, 420 

aberturas e/ou fechamento de licitação, 17 atestes de documentos fiscais, 855 

despachos, 217 ofícios, 38 portarias e 55 termos de designação. No SIGA, apenas na 

UO PROINFRA, foram aprovadas em torno de 6117 requisições de tipos variados tais 

como de veículo, almoxarifado, serviços externos, serviços internos, material de 

consumo, pagamento de taxas. Além das aprovações em sistemas variados como 

SCDP, Plataforma Mais Brasil, Compras.gov.br. 

 


